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 קחכו סימטב בטנו 'ק סספ לוי ו פולק סיק5לק שיפידעלבמ רווכס ךלמס יכפל סלט רוקיככ == 67
 | סעטקכמ תוטולעת דיו ורכש (יִס ס פסרוו סעד. סול תפסלמ סיקלק קור ויכפקב ור ףס% ומ 7 ילנכסש |

 סעס .ק6 תעד דמו וכ .ןוסו ןול ץכיקוכל רטס לז יולס סדוסי לס יתלוז * וכוקב סיברע סע 1ל 0000708
 עלטפכ ףוט סקל ןישט סי'יכוילע סי יריד6יככ סינצלרב זמ : חל ףיפוס ויקפשלעו לכסה ילכד ןקתו ןו<
 סקיפנעמ וכפו * ובר סטורתו סכגד עמ כוט יכ לופסרב 3מ קדוסי 30 קידנ רט :םדק תרדסו בסוס ןופ

 : העומס יכיעממ סילק סיעו סיריכ6 טסלכ סישעכ סג סיכנל ס6 יכ סיע ימכ ו סל יכער 05 פכ= |
 ילוו הבטסעב ספתב סיס .( זק קוק ותפס רפסס .ורבדב סילק תור תושרל ץר6יספש לכ סיקס ומ
 קול בל ק56 תוגש לוקכ ולכערט6 סיקנפס תפשמיל6 לוק ולוש ככ .ןכ לוק כימ6 םפלכ סיפולב ספלס סוכש
 ויפ לע סטמל סע סלפמל סע עדפ וכ ונ* סיר6ופץס ויככ ספ קמו ומס סע : סירתסמ יכומטעו םדק תורכופ
 סדיסי רדקמכ ישלע יפד שירש רוח(כ קץו םיכפל סע ופכ בורב ספוכ פוכלמ סוכל ופובלכ רודס סו :סדי לע
 ורזפ סכס יתפט "ולוי סובר סז ולו6ופלו סדוסי תוכופכ רפסב פוטרלס טפשמ [רשב סמ רסס לקוכ[ וטלקמוש
 ידוכעל סוכלץבו ל( רכחמס ברט יכב וכ* קסכי ד'סו ןכסלץ ל ןידפי סיחש ץכקהכו - סכוכ לכת יכפ לקו תעד
 מכז לנג ססיב6 ןסטמ סמק סלוסט ססכמ סככרק 0 וכילקס סיעטכט סקיבש טפַכל סו קחכ תוטעלו ס 6
 סדוסי יכב 6 לקללו סיכרס קל פוכזל תופככ ם:ססל.סק יבי6פלמד קורל 631 ריסמכ 6לו ףסכב 3 פופד
 לוע ומיכ ויכבו דוסי ןקסכמ סל סכלשו "'ס יכפל יס וכדוע 6%תככ תעס ירכד רוי בופכו מותסתו'כוילע רסס
 סכקכ+33מ סדוסי דס ןוכס יקפמב ורובסב יגל דוקי ל ןושי תוכס תויכופדק סיכפכו ילנכסק קפכי לק יקי
 (דח ןכיפטס סיכומ6ר ספלס יכ)קוס כסלס ספטס ךפעכ סלוע תוכילסב סיכייוכטק סירעס לכטס תוכב סרג
 פוד ג רכרו ןטק רבד סיכק"לל רט* רסבמס ןולבק תועפט ןיכמ תפטוכס תמש פרופ 16.13 סרטנמ סרטעב
 תולמס רשביו רבסיו .ללכוו ויבופכסב וס6 = * כס רטשכ םימעטמ ול שעיו ךזס וכויעכ ןיבע לע 6
 כ רו6יתיסר יתומס סיפודק תעלכ ףעכמ יקל 6לו רעב יכלו = :וסטעעב ימכ 6יכווו םיקוכווקו סימורדמ
 :קנקנכסרוטקס בקלטכ דסי סילוטק ירנכסמתולמש ןועלק לו6ו5 תלכממ קטסוכמ רו זוטסקסועס ,לּופיכ
 56 ברקלו | * שי יבוש לוסכסמ 3[ םירבקעס יקכד .תודוקט-קורמסכ רדס קדס ץע ורפו רמקב סלעי תרק6
 וכמה סכיש תעו  תעבמ יתנטס דיס ןכיס דנג םופדס בעכמ כתב לסטמו קקוקכ םדקס כלל קכ6שש
 "ועלק ס3ק קדכס סככידב ותוכזכ ןוילע יכפ .לנכ רבב ונפסמ תווטספ יקלס רסווכ םיליכטק ק6וס <>

 * * "םוי כבד סכיסעמ ופכ סיקקזמל למ סינ5 םילעופקו קמוד פיכס לעב יב וביכפ 6%
 < שו שי סל6 קלוז קנפמ סחל ושיבי רש6 קת וכיכסו יפטס סויב קיטו ועיכ = =

 = .תויתוקס ןורכמ קנטמו סספדקס תעטב סלע לויז ססע סכועס = =
 = לק, םיסיפדמס ידי לע קרקס תו 6 סלוגכ ספל
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 5-0 תחיתפ / ' ו
 רקמכ "ל6רוכס פס .סומו(נס פלס יל 'וכככ סיפכ6 קטל סכסו ו ייע 8 5
 <ורט 1/0032 לוסי ררשלכ 6ל5ועסו .ולכ יקדיוכ 36פר ,רציזכו לודניכ6 + בש
 506 4 ולפ רטוכ 'ץיס םיללויו = סונוע .םיקל6 יכשלמ >(רטכ (רוכ סרופ 2 0%
 ףלקפי\ יפל ומביו :סכר6 קוסתססו 5060 חתפמ סכללקל ץכשו 661 *יעיב ר6< אשא|< 4

 ונפל (כ קוו >ךיריבס תפל לע רובעפ (מ :6ךיכיטכ ןס וכול ב ס6לל5 כ ב
 פפ לכ קלקו = * סיפוק (ילפסל סכע לידבסל [עס סע ןעטקו ךלכש ץפלו סט א , 9 0 ב ה 0 4 . 1 6

 זכל כקלס קעעו | *ירזוכס לפסכ ךתשירק ככ וכלב ןכ לע יכ וככל לעס) סמ = \.-
 ₪6 ףפרמסכ פלק וכיכולכ ופכוכ קמיס *תבכש רשזכ סיעטמ ולושיבכ וכל ססעו ותכוכ .תויכסמ יבמ
 קדְרמ יתדרמ סעכוכ פיל תש יפילקב יסיו = * ןכ קלוקילו סיס תעכ ךילפ בוסכ בוסו ךכיטי ת6 כתככ סוסרש
 סיפכ5כ ףלו6קצוסיפ תויספ .לדס יכפוש סולכסס ךטק ךפ רמושו סמותס(ו יתעככ ססוככ דפ לע קלוד
 יוקיב סקפ 5% יקברק 6 רט ךורש ןמז ךשמ יתרב וכ ול קיו * םותחס זס רפסה ירכד תככסב סוליכמע
 טכסול 56 ףיעקל יל סיקלשק קמע תשז קמ :ק) לכו6 5 סכבסכ ססממעו ןבְש יל (כיו דיכ דכס שוק ?ופי6 יו
 ןכ סופול סק קפי6 = * תונוע תוטעלו שולל תלוס פמק וכ ןיפמ : ספסכ פורוככו תוודב יכמש טקבל סרוקטה
 ן6ק + פע סעקקכ קז קש * יככ6קז מל 26 = ינופלפ תופילח 3דלחכ תוכוסל סכליכ(ס5 ילכ כוטו ךר דב
 יפטקכ ספ ילעמ ףכככ רקיוחיו ספו לט ספקשק יכפ לע ופיקסיו סיסמה וזק וש * יקכקו 65 יכסו 7%% סכמא
 טכפפמק 5 ברקו \-ססיכיעכ .כוטכ קכ פוטעל ספככ יטפכ סיסקו ' וקוערקיו סנפס תעיכעכ %עמ לועמל
 *זקיימק תיתייזו תיטמפ יתכקקט מק שק לד רחכ םינלע תוכופל סהוככל ןתלו סוס תּוסל יתרסמו
 7 =-פכפו ססונלעמ ירפשו סק) תו קתיס סדימ * קפתממ ןוס(ר ןוט6ל סינכופכ סירס ולכ6 |

 .החיתפ =
 ,תכפסמ 36 ףרכמ וג תיט6ר סר *  קוילכמס תולועפכט קלועזוק וקכע'תלכסק תלועפב 9יג656 ןה

 עלוצפב ליפורבב סג וקתע רסס ומוכר יטוע ויכ(3מסנ * ץרפו סיקמ תכ6למ קסעמ וכויע עלעמ = = "|
 :סכלו קכ6 טתכ) ב 16 סילקיס סימונס סעיכסכ ורבד\ ופופ ,סכ ולו סכס לכס | = תלכסכ יכס סכלכשש
 = פו םיטלפ פעד לע ןויעכ תוכטסמ .בוטס) פכמכ סעוש סכ5-6סכ רט סיבל נסו = סוקט ל וקוסילפכ
 < \*טכפכס םיפס קופרכ דופעי טז סע ןכ ס6 = סכזק וכלל סלובלב ךרל סכסלמ "יטוע סס סנ לק * סיב
 בוט תעדל ססע דפפכ קפס ילכ סיס סדק ןס * לפה סיקלמס יכסכ ומכעמ תומלטק פר ןותכ יתפבל סילעי
 סדוסי רפעב לס6רמס יקב יככוט סע יס וכדועב * ןויעכ מילס וקרספפ סיס 05 יכ ספ ססעמבו ןויעב
 לקו ועעוככ 3/פל סיקטק סרעסכ קי 36עיו ופרד6 טיפפי דע." ןי616 למויי ססעעכ תומ'לפ קר
 06 < = ולס סיעור נק סייחב סדץל נסומס ןויעסו = *ומיככ וופי.רשי תוסוכ ויכלמ ועיב יככ סע ולכיסב
 < ךכ לסש סכסו רם ןנמונמסז תכס ליסכס זס תמנוד ןיעמ ןכוכקמ לק [וכוכ ₪ יב וככיפו + סוס רעזק
 * פרל :נשומק וס ץוכיכק לופז * קס םככ וספכ יחתו ועל ףובק לרפס ירק 'ס קיבכ וקולע ידמ וכממ
 ץויעס תומיפפל ועועכמסכ סכויסו רומסכ זקעב וכייכע רקע יולת וכ רסס הסעלס תומלסב לסי'יכ רוש קשרי

 בינקפ וכרד סל85 05 ךל = -סכיכפ ויזמ וכקיפ סקיפמל ןפורטעב וככזי סיקילכ סט רס6 תומסכס סלועב -
 3ע וכ ,* ןוילע וכל סיפופס לעכ וילפ תיש רטפכ קר = = קשרי רשס ויכיע ספר סיתוסכ סיסעמ תולובב
 ףעכ ךפלחס ויפופרופ קלככולנל 5נעמ 36 קלפ * סז תלוז 3 סדמס סיסי ויפעמ תלבגסב 'ס 'יפ (כוע לכ
 ורתיכ רבגי סיליל יס סבו *סווטכרקכוכ פויס סעמ ורסוי ילזוכס ךלמל דיסל ףכ סזלק סיקלומס תומונסש
 בובי קילכ יפ סנ =" * סכוק 326 יומלס קטעמה ןורסכ 55 ודעוכ ספ ןעלכ ויפעב) ןורטכ סמ " וטטעוו רכס
 סלק לכו 69 וכ סיקלפס סטעמ לכ ק6ותוללב יכ = == בכיתי רוזכ ךפמ יכפל רטס קזכס רכקס סוס סמכש
 טכסק רפי 6 סנו כמי לו קפל סלקל לועעו סנסכו * טקסס עפ קעעכ לקס יונרק ססעמס 6סוכממ
 פיק = 35רטי יככ יכפל ןוילפ יפמ סטמ סט רטו קלוסס תשז יכ רבב ורוק * פוכמכ לכוי 05 כעד ףוסוליפק

 טכיתספ ופפכ 6 פפוכ סוס וימ6 טס ץפסס זוסע ל רידש-יכו טיט יכסב לוכעל קביתכ סיזע סיעכ סק5 בקוכס |
 ןויעב עדמו סמכמ-לככ ס5רק) לזיסכ [ע לכ ותלופ ןדע ןנכ סיקא 'ק סיטה יִכו * םיופק תוכרפכ ל יכשל
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 | , הקתו 7 ,
 "כ הוזחלש -*"ק ימפל סחל ךרע קז ע ךורטיו = = םופכ סלמה ךלזק תפ ןח קכ ךוכסו פק ךולס- * 50920 -

 תוסבכ 'ה תסנק סוכ וילע רכעו = > (וכתרות יכייכעב) תילכט (רָבְסכ סכספסל ובל קורירט רחש ךלוק סעכ <
 טכסןב ( יסרפ תל רכ רוט רוקעל ) .תותד ילככ וכ טקבל סכותוד סכלכ סורמוש עומס וכ סוש סעסכ לשש *
 סטו כוטימ ת6וס קלוקס מק סילכקמ סת6ַ 06 סקל רעופכ סמעכו תיגינכ יכיס רה טקילע הפכ (וקו 00%
 מסע ( ספרובק 6קת-סטיכ | "סירוב סיטטק.) .וכיפל ןכבו , + יפסכות ,5ע בופסל םכתרוכב קת ספ 165 ,
 "ה תמש לכל לע ויטפטמו סעע'ס תקדנ יכ לוע תופתלמ רכטס וקכ רשיי .. :'םוסנבק ויתוכופתו וופוכעונ
 7-5 7 כ ול טל בש שש "ו

 הע ." כלל סיבט סס סמו וזכרמ 26 .סיכטמכ וילופס יוק לכס רפס לס ופטוכ תעדל ספקדכ קעדבו |
 סונכס סע סתומוקמו סכעז סנקטע סרועימ תלכגסכ ומילע וככתכ ו5 רש סעכע וקלק תוכמכ 00 יכ סיקה -
 סו * וירעפ וקנס לכב ןוכבה ןויס ורכוו וכפל קותמ וירפ סנו "קילס ?סבו"פכ הבד :ןכפבס קלועלס לע 6.
 ץכחכ תיקל6ס קרותס לע סועסבמ ססיב6ל רי ןיכ ליכסמ סכסש תותובעכ ץיִמְ רע לוגמ קרוס ככקמ זז
 סע רעפכס ןיכק ורקכ לפרטי - ןוכק.ופרקכ עפר טתליכמכ ל ספרמל לטכ לות 6 לכ לע רסס פולק
 56 סיביו רעפכש ןיפק טכסב טדקמס ,תיכ = * ץרו סימס סכוק רמסכט ןוכק תיכקכ 56רטו.ץר6 < תיכק וז
 ןיכק .ופרקכס בפרסי ופבו וכבד יטסר יככק ס רמטקש ןיכק.קפרוקכ סרותס , :וכיעו קתכס סז לס וסקק כוב ג.
 "ה םדקמ סכס וכ ' 2ע ןיכק קסרקכמ קלות תוכזכ ןיכק קרקכמ םלקעק יב וככיו ןיכק כסלקכס 20לשי.ץ965.
 .ףבו יפומט תסכו ופלרת ןככמב ורמיכו סכותב יתככטו טדקמ יל ופנו נרמפכ וכול וָדָוכְכ קְבְסתסַ וודי וכבוכ
 < ןכ ןלק = סקסו תב תבנה סרס יכ ובו ידידיפ סיק סדכ-'ג ןמוס קיטס ףיבכס ירכדב סתעבהש לע זוורס
 ןכיו = *סרמסלו סדכעל ססיכפל סע 76 קלוקס 1 *  קרופ וסעטיו וקלקסיו וקקועיו * )6רטי ץרש וז + ןמס
 סנו י סכזמס לז כי םדקמה תיב סז לדבו ( דָפֶכּופ) > ל ומרד וכו םדקמס תיכ סז = דנו וכותב לדבול
 ופרקכ סעברפ סרמשכ זיתליכונב ספ תוטמס תוכסיטקל זפקוש ולסכ רט6 קולסכס קלפו * כע ןיתישס 150 כי
 ךייקשס רט6.ץפלכ רשע תלחב .קסרקכ 50רשי ץק6 + ךתטקכו ךממע ססו רתסכט קלסכ וץרקכ רי = הפס,
 ןתולקכ סכנת חלְסכמ קמקב קסרקכ סרותס < ךלחב רסק רכט קלקכ קב טסה תי. 'קטסכ ךלךתוב
 ובוב .םלסכ םרקכט דקעס תיב .ובביו קלחכ ,תויכקכמ ל6רשו 0 .קלקבו6כקכש 260שי כי קכ קס קמ6ַ

 ו ב יס בי טול קרתה = בוא שו ₪7 06 000
 'ס תרבעב 6 וז סליבס דרפתקכו לשינ ןופפו קמו .סרופ.ופכ סע 5למתו דחו סדןקכסכ קל לכ. :ןזח

 סירקוס ןוומ .יכבו ופעג בסזמ תדמסכס .סרותס .פקז סעווו םדל .יכָבְק.סככפתטק [6 סתצכ תוסכ5- = >>
 ףוברמ לע ומוכ פעל תוחומס סיס 5ליכד דוסת לוק ל5פק קחו לעו < .,' םרס ילכבל וכטסכ זפכ סוסה
 סטורי 1ע תפסו ותלפת סיס יכגו ךסדק כס סנטור ךרועמ ךפמסו ךפש:זכ בוטי ךותוקדכ לכפ ק סנפולו
 - כו קלספ וכ רמת ' ןיעמ תוסרב ילס יוגה וכו סלב 56 תות ספ פרו לו ןוילע יסבסמ ודק %\
 סנעס .ךטוימס .כותככו גו ךטדק רה .סנפוהי ךליעמ ךתמחו ךפס זכ בוש ךיקוקלכ ככ קוק סנטוכו
 ןננקמ סמטס ךטדקמ לע ךיכפ רוסו ויכוכסת לו ךדכננ תלפת 50 וכווקלל עומס סתעו,ורמפב סדקמה תיכ ןוהכו
 . סקפ עזפו ךכופוק)6 טק .ורמלכ .ויפודעו ורות .ירכוכ ופורכ .סע בול ןפולסס בּוְתכְה 0ב,ןכוקססו ל
 ךפ רכ רט ריטקו 'עפב סעכ סלפורי ןולכז חיכו "סעסו ברח.קוסס סע תכיחסכ ומיתוממופ סשר) ךוכוש
 קפלספ ךתעו סלסוהי .וכיפובל תוכועבו .וכיפטסכ יכ.וקמסב סנפוריפ סנס ןוככז סלעמ) ףריטס ןממכ סינש
 ימע יפו לופיט ססמ דק ומ יסו וימס עמ םיפ דרפסב סתסלכס רדעק סלב ןיעכ .ןועוכ וכיתוכיבס ב5

 ןכמסב בט סתוכיבס לעו =." סביפקס ס פלס ס סעממ ₪ שלמה וכופלב סתטלסללכ ךכ למ ."ומוקקל |
 ספורי ד נכב ףלוע לע (רקכ ךמפ יכ .* ףומלכ ותרקפת יב טדקמס יבמ וזמר 156 ךכעמל החשק 50 קסעו
 בו יכ וכיקל6 תעוסול תיפכס ספכ ירפ לכ סזו יסדועתלו םרותל סו( תירב לעב 56רסו סע 7 כב ךמע לש
 סכלעב וליבי ןויכ וכב ויטעב ללי סמסי 16.: תלומט כקע סוקמב 0 פוקס תרטש ריזסמ 50וב ןויככ
 םימיס .תילחסכ .סיסו .* כ .ןקיס סיעטי סיקל(ס ,םופ רבדכ .:םיוגס לכ 195 ורקכו לכת וקרב וריי 6
 בקעי יקלפ וכ ל0/ס לס לס סלעכו ןכל ורעזו .סיבק סיעע וכלקו ונו.סולסס םסלכ 'ס תוכ רה סי ןוכב
 תכרעמ לכ טול ירעז וידסי וקדכו * סלָעוריק ל לבדו לרוק ףכת ןויכמ יכ ויקוסרוסכ סכלכו'ויברדמ וכרויו

 / ' 0 ב לט 6

0 - / 1 

 .% סיכרקפמ ןיטמ .תורוסלו .ןיכסל . \ * ךכוק כוס וו סדוקכ לש וכ ובב תיפס ,יככס וו -
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 7 יי ו ל קש 7 שח ל יי,

 | החית פ ש
 ,םיכירב סל3 םלקמק ובו 36רטי ץל6ו תוטסו סרופקו בפרסי יכ תעלו 18 לכס סו." כורמלב תוקפ(פ |

 2 סמ ןייועי-' וכו חס קוכד לכו * קיטמה תומיל וסט תוקלטק ןוכ קמ דס5 לסמו 69 תומלטק כעל
 ךלקי וכפל דנ יכיוסוכמ דע רפס סקוממ וככוק רבב יהָעַנִמהָככ רט6.ורדס ביתככ סיכעכב ויטעפ ופי המו

 35 גל בכו "רול בולקיו שה וכ רקכי רט6.יוגכק קשעמה ןורטכ רקע ותיססל יסתז "ויזגעפ ךרל ומוטכ . <

 :םיכימשמ וכסכ6.9מ0ב וכלמ תז ביטסל ו5 ןוט6ק -רכקס הכד סיס רט6 ?* מיס דע תוערולעס ןועמ סולכּפ
 ,סיכיכקה תעש ומע ססשוכו סיתפומכו פוקוסכ סירכממ ל6רסי יככ קס סיכועס כעיו ןקסכו ססכב6 63
 .םונס רט זכ ןמיסכ ₪ 0 סירופס לונג ילי לעו .* ומוקמ רעסב סט רכפיפ ומכו וכמקקקט תולפכהו
 ָךטְכס ככ כס סתוביבס לעו = * סרוקס תוענעסב .וקלונס 50לטי 30 'תי ודוככ תולבספס וס סוקשב 5

 0 תקדקודע קיטרפ ססולקב כ ן[יס רטכתיט וכו > ןומסלס רעקמס ףוס דע לכו וכממ

 5ע ולופס לגלגל ולכ6 סוכמ לז סיס יכ סרוכס ורפופ רוסיבכ לי וכינק .ינשח רמאמה שארבו
 ןיפוקב קלע ןככו * ונרסכו וע לכ0 ליעומ יק50 רוס ץוכיכ לוקס דוככ | , 7

, 

 דקה תמדָפכ ספ יכ סלשו () לכודנכ קרוקס תועכמכ ל6לטי 56פו ודוככ קולבספסט ו( יכפ לומ 4
 שכקפ רמקמס ףוס דע סס וירכד ירפמ יכ * קל וז ןמו ב*ןקיס סש ול רכווקס סרַכַס לסמכ סדוקק ותב

 'פודוכעק קלוגס לע .תורוסל ווקופס תוילעמ סירס סקשהו ספפוזו ססוככב תומלט יסיסכת קפולקס ןרה

 קובקב רטוזמ כו ףיסס ץל6ק ן/יכ סי ול לסכ וז סעפ לכס ץיקס ץ5ק ןמ תומלסק ספ (יכוקל תוילותה
 חבש לעמ עיפטסלו ץיכסל ספ טוו סקמ טיטרתכ תולסוממ ול תופילק שישל ןפכ סלב. * ףכככק יקס
 יד " ותימ6רכ ותקולק ללמ .ןיכע לוסס רתקקב-קדקודיס ומסו *7פע 905 6

 סקס כו דיסקס סמכ רקל יכמכ לחוק 16 וכ." לדסס קוטיימב דע ולנמ ישילשה רטאמַּבְו
 וק16ס קוכדס .ןיכע סי סתועכִמסכו סב לסל וכקלונס-לובס שוקו דכ6 == 000000

 טסרב וכתפרקל ףכי ןכ לע > תוסס עוקב וקכוש תובסל יבטפ וקפ6למ סר[בכ 601 * קמפ ר6וכמכ סמו6ב
 "ןכס סנו גסס ךפק קלמסתמ סכיפטל סיזרוגס טסו "ביט ועכ סתומפ קזומ סע ספ לעכב סרותק תלכק 59 סוקלוחה סופלקק ןובעיסז ךמס ןכ יס .; >\*סלועב למ סוכר .סיליסמס תומולש -לע תורוסמ יטיפפק,
 | קבוע'ןיב :עטמ) קודכ ןוכ- סקיסקו סקבשוךרד לע ויפפ לע:לבדס ןחכוו רכוי ךפס".ךפק תוכימס ידי לע
 ןופ וכ טרותשזמעמוססע סיס.ספ לע תפבזייכ תורוסל.סט  ויפעק וליעוי קיכט סזו ודכע 53 -005 סיקל6 |
 .םחקו) סייקל6.םישמ וס תיל. םכוק סרקו'כג קולו = * תתפטכ סרוכ ספ לעכמ סרוע תלוז כתסבט קקותל-
 ןקועלטל 6וק סז לכו: גו סרות סת ןויכמ יס 'פ.רחבי:רט6,סוקעב טרפבו וכומכק תלעמ לע ב סקוסו * 6%
 רק6. ותקולק רדס .יטפסמ וכיסירירבד- סתפכ :סע סנו מש לָכ סות לע לוב ךשמיו ןוטסרכו יכטכ ורקסמ

 7 :.ךיכפל סיט6 ָי
 בלנו ססמ קמ6 סיקפשכ יעלכס םיטודקה וויתומסל סולולק םדק ופימשרב וירפ סיסי = < ועיברהו
 וכיוכע רסכפב 6 רטשס ץוככ תועד קסרי שוש + סמופב קבדס יקל6ס ןיכעס רושיב סופת = = 27-55

 וילבדכ 2 סומרס ת6 סט בכ ז לו = ןתשפ לסוב רטסכ ותיכטמ יכקכ ביספי סעו * סיקפש לבד ךש קכס דע
 בטיח סו ססוכינו) תוזוכסס ריב סנוכתמומ תומלעז סרוק לעמו = +וכנר6כ 'דוככ ןוכספ סימלוקס
 סעכרש יכ תפדתיסרס ככו >-י וכתקולק ןודקזכ ץבור וסק רעמה חקפל + סמ וירופס תולנעמ פלש
 .ופקכקו םיבייכקס תעברסלע ןתסלב ובסוד וכלי רינג רבע 96 סו יןקטברל ולס סירמלמסמ דק 3כ5.טימפ
 למס סיכפס סקס * סקל קפסועו וסדמ סיכפ סקע ד לככ תויק סע ןתעככ5 דקש תועדו סלעמל וכרסזש
 /- ! 50 75 כלו ץםוכס-וכפ רכע 56 יכ רבכ קיסר =< 2 יי
 סעק 36למו יככמ 65 .לס6 תוזכסס יכייבעב+ותבוכפ וכל ף*יספונכפת6 לכ = ישימחה רמאמבו
 5 יכ ובתו(רס רובעְב * סכורת ץוסב למס תוזכסס דיזועס א רוכעב סוסו ל
 מלה ןנוכ לע קולכמס ןע י תלכוקעס תופקפס סנכסל ןולס*ו וכ רפס ןעמלו .* סיעותעפ ססשע סעח
 רפסב סיקל6כ טיי רכדכ .*ךפפס מ רוס ןורתיכ חור ןויערכ וללא תפדו סעכ סרכ סקכס תעדל וכל 6
 ותועות יתפ טמפ .תולססס ןמ רקולכ :תופכסס ןמ סומכממ ןורתי םילוש ופיסרו סיבת לזו עירות 'פ רסזס

 367 שכ רכ לע שוק ץיכויס (כסתו וולמו תפכס עדוקתטס (5 6מלעכ לא סכקס6 05 מל 07 (תומכסל |
 ןיכוקכל .(ותלעות .ץיתפד סווכ .סוכיגב :(נוקכקמ ?תלעות יתד .ןיבכ ל ע ו תווטס ןמ:ףליממ (תויכפ

 "  קכועסמ | אב 8%
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 00 לש 7 5 תת תור6רס 056 תורעקס- == <

 | , | | : וטכ סירב

 וכסו ללרפכ ויד בטוב סי(ול.רליפלכ סעכט 0 ורימסיס \6רשי יכבמ ןולכו ןיפוס קפעכ ולכל 6מכ8

 יגל ממ \ ה תסבוטקנדכל קברמס דיס לכו :י תכפויעו סכוסכ ספוככ תעדב סייקכ קעכס סיוע

 "5 \פכלט ולנממק-מסי'ס סוק לט( עלומו זומה לקכ לבכ סט רפסנ קסלכפ וכולכו סלערפ5 * ףבחה +"

 ורכס .ןוסנו-ופר ימל רסכ = *31 7 קרפ ברע .תומומסס לפסב כתכס כוט ספ סט :%
 זמ סול סמחסו יכקכ תכמכ עודיכ מק גותי ץפב < יבנ סמכ קז זק סכסס *ע ריינתמק ירזוכ ךלמ) רב

 ןוספכ תולזופמ ןויעב תומכס לככו סככקכו הכותב ללקק ותמכמ נע תולוקק ויתוקכס תודומסו ויתובושפ

 ץתעוקו ויס רפ6כ כרע ו ב סקמ רפס רכחו ₪ו.(ממ ילרפסק ןטייפס 3 יונק דוקי ר סכסקו יבמ

 טלנסי ריכימוכומ סירָבִק קזכ רפסה רעמ תסותינ סיפיפלואק נק וקסמ רמ6 יכ קזמ וכעדיו - בע וככוטלמ
 זברל יכוסקיטלס ךליכ ןו6 06 פס יפכ-קו סגשו קזס לטיס וחוכיוב .סיעפ סס פלק רמ6 שוק ל יללפסמ
 - יש רסוסווכימיעט סט סדק ףפפ הז זק וכ ויש 76' ר6 וה ולנכסה קחי 'רו רוכסק םסויי 5 יונק סלוה

 = .ףטש חמוע רבקה סז טכקו <> סנופ -2פ 1תכרככ רפח שי6- סכרכק 33ככ ססיכפו סייח סיק36 ילכל 16 |

 הפ חוטק ₪וק - וכעיכטי סיטטק ב12 סולט וכלוכב סופל ותכיכ יכרממ ץיכמ ותומכמ תוכולסמ םיבסמ וכנמב

 ומרכ לע ךולסמ י רזפי רפסכ רפוי רכס סירורב וירכד גלט ןתוכה =וחכל ןנורי סלקמ לע רש ףוסולפת

 ת6ריו תעד םופ וקוק כמו = סז 1 תוקפמה בול 3 ולכל קל  י דוזוצו ומ וקשירק יטפל * סיקפמה ויק

 ו 6%
", % ], 
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 / ₪5 החחותפ ֶּ

 ; פש ווב לכל ןכ הטש 0 רט" תלובסל .ווטפסוו ויקמ בקעו-ןוקסל .דירכל דיש סיערבז לקות יכייגנזללוק

 שש א יש 0 67* הכב ךלוכי ןכ-סכס יכ קב בורכ וסוללקי .* סועדי לכ םיטפממ 7

 ..תוכומ6ק רפס עב ורכְדכו סלעמל.רכוומס'םרדכְה ןוטלכ 76 ללוקמו ךרעק-נודבסוסי = רפסה ב

 וכ בלט קופר פוס למ (וסס .רפסכ קוטסי וקל תש דובעל סמורסוולעב ורכז סלק:
 | ב 6036 סו * בע ס50ק וקוד < 65 יבקש עד + רכה לס סילכדכ סזק רפסק תודו6 לע ולוקח קרב לע

 , סיִּוכב .סלכ יכ שקעו לתפכ וילכלכ 6 * 35כ סלכסס-לע קלוסיתלכו וסומכ מק 18 סיכסש רפמ רטוש
 ,תויכונספ סכופס 5 ותמדקס ףוסב ךלוס רי ידופ6ה לכדו. . .יכפ.סוקיס לכסש כו :ךיסיצ ויק: ןיממל
 ;!סטע רט קכככס רפסב ןויעס לכס 6 ןיכסל סודקיט תבנוס ספה ןוכו ותל סופר סילק6-יכס לו

 ; לוקס תודוסי לע וקנסיש קמכ וי יפוסולפ לע ויתוכעטמ רזוכ ךלקל 3! ימלק סדוסי רסלועמס וומותט סכסה
 :;ו תוקל6ק סלותס יטרמ סייל בלס-לע תוכסיפמו תיק תוסדומ פוכעטב וכ'גילפס:רבכ ףזקופ תיק3זק
 ! םהיתְוַכְס פדרפכ פרופס קכעלסו קרס. םלטכ וכבתססמ רקס .סזיסעו בל ןויעויסלוקמ קעועל סכ ךרוטכי
 6 סיבורק סבמרס ירבדט רעל בותכ'ב קרפ לכלב ללפ יקרפכו 3ע ססודרכו ססירפכ ססיד גט ילפ סע
 | 52 תחָס בוק דוקי רט יכלו עסק ןמ- קת רקפס לש סיכולק-נט!הסולבדו רקפק ןע רקוי תמש
 .ומדמע * סלוע עסירבל נק סיפלק'ד פסל בוחק-סלכס יפל סיס קוס דבככס רפסק תלול = םוו ד
 ,,וופס סָדוסי רו = קו סופלפ ד " ויס סיכות סת<קמב וכוכב 36סל לכקס תבופתמ 0
 \ ןידכ-סֶבַכְבִס קזופ לט 0 .סיה רט0.לבקס .תוכעטמ רבכריקעוןטטסמ יפרכזו ותיט6כב רמ6 רפסס לכסמ
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 עוכומ וכ סקרוכ דימ קסכו רכ ןמסכ בכ רמ6 רמזכ טפ
 סלוק סכיק למימל סילוק
 ספ 3עבס סרוק בתכבש
 סלסוי סז לכ לעו ייפ
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 סקפיכיו סמופס תדספס םרס וס רעש תועדה קולק לכ
 ריסז סיס ךיש לכקססו * כע "וכו 6 טפסמו קסס סלותמ
 יטכ(ו םיפוסולופס .לכ6 ןוסלל :ןופל וטפפכ יכ וירכדב
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 ףו!סס סעטו שלטי ןומס לע סיקלומס רע5 סיכימס 8

 וכמרופ פקס סכילטסכ כקעי פרסל סיסכ יכומ6לס כ <
 וכילע יקפוסס ןופל סלכס קוזי ןכ לע < * לכו 3כמ סכ6
 ספלוכו וכקמו6 יוס סיס יכ ססע תרות'סכע לע רקולב

 קנכקס לע ס6 יכ'תקולסמ ןיל'ימולס6ס סלוש ז תוכעס <
 'ןכע יטרופס וטוי תובפיפלקכמ טרסי ןומסכ תטספקמס
 סכ5 קנקו .לכוקקס ךרדק.ןמ רקע ורס לוככס ןמ
 סספ וקמ6 סקילע קדכיןככו = * כקעי תלסק ספלוממ
 תקולקמ לכפפ ןכתו סנ = * ללרפי ןומס לע סוקלוק
 רמשי תויקפ5) תומדתמס .תורותס יעכלו סיפופוכיפס

 סיכטסכס לכ לע טספפו סקקו'קמ יכ תורוקל ומילע >
 6 'וכשקי :טידוסי .וכ לכס .סירכזכה סיכימסו ומפככמ
 טכסו == * תתססכס וסרדל סיש סכופ סבכל תויס סע סק
 ספס .סז יכ 5לרסי ןומס לע רמס ומס םיכיעס תקופקמ-

 ךןזוסס ףיינזוזק ןיבו סלכקס 5עכ יתומפ 36לםי ןוב לורבו <
 ןופלכ רו רכס יג פרטו ספקס "סקס .: ותלכמ לע
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 לצפצ הרווצר  ךחנוכ ול  רמואו ומע רבדמ
 ךפעמ 5 ) םייוצר .םניא ךישעמ לבא ארוכה
 תררוהב דאמ לדתשמ היה אוהו ( 'וכל וככל
 לכיהקד תרדובעב שמשמ קרוהש דע רזוכ
 קדיה רשא לכו םלש בלב ,ומצעב .תונברקהו
 עצב ךאלמקר :זדיה  םכהה.,םישעמב לדחשמ
 ?ריוצר ךזרנוכ ול רמותו קדלילב וילד(
 ( יוככ וככיל ךפעע 5 ) םביווצר ::סכניא ךישעמו
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 ומר וולע ונגט 6רקכ רפ6 פודקס וס קזס רכססו + 312 +

 ספ רָכ ילכד ךועטי לו = *וכרכזפ וויכ יר גכסס קחכו
 קסכי ינכ ינפדק רבכ לטפל וכתסיתפכ וכרכוט כוט

 ספ יכ ספכי סקמ רק6 = = = רזוכלל ךלקב רכס ירבכסס |
 ופויס סט לע ו5 כוק רכס
 לגרסכ | ךלט5 | רכסתק
 סכידמ ספ * כזוכ :.דיקפמ
 סיכוסלרס ןופיטוו ירכדכ זכ
 תרטע סס ספרנות ורמקב

 ךכיכפו רזוכ סכמ * קוספסמ
 6יסכס רקכס סמ יפכו * וכו
 פפסכ פייס לכ סכלב6 יכל
 םפפ ןוטקל רט [ר60 וכ
 (יס | +ץכלכ .בסוומס יפ

 ךפויסכ * סיוכל פופ :  סרומ דכל יטפס ס לקלכ
 סע | > םיוכל סכ'ץ ךיטעמו  ןוילעה ביסכמס 56 ןיוכמ
 < מ  ז טקעו לקפכ וב ישו בטויתמ קוס חסכס קויס
 לובדס .סיכוס5 תומיפקמ ספכס תורס6 קולססכ יפורב
 ףולפס 2 קכסכו = * יוכל .וככי ךסעמו דישי ןומלכ קזס
 קמעל .סילכדב ו6סכתי ןכ ירמ5 סנו = * ךומסכ קזס
 סופסב וקוכו * סכלכ ככול וקשעמ לכ6 רעל סתקקכ
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 קו6קסכס סרגל ןולתי םוס יכס יתו6ר = * וכו קנרכס
 וס קי שרובס לכ6 סכלכס .ססעמס יכ .תולוקל ןסס
 קרכוקמ 'סתויס סעט סמילט קס .סרוקו דק סומיכ
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 מר .דנככ קר רפסמל סיככ סורכ6 לעכ ותויס סע
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 = * רקעק קפע הז תטעל סז תש -יכ * סיכופ סיקלקמ וידקי
 = חת  >ופו6ר3 .ךומס קחכי תודלות רסזכ יק56ס רכדכ
 = לכ סייקו מע .סייק וקי6 5תוילו(יב 57סס6ד ןפמ לכ
 לכך תילו *  תופי 6קלכ סיכוקת לע דכועו סדכוע
 סילכקפ יוס נד כ רככ סיכ ?מויקד (פייסו (יפייט
 ןופייש .גיטפתמ ויש םכ רכה סומכ 6כד 0לעכ סירב
 = ופשע ןיפש ןיכקקתמ ןינכד לע ןינכד 'ושייק וקלכו
 = ןופייס ןוילכ ןומיפ לכ קלע ימכ.יכס .* פפוב דס וקלכו
 - לק ווק וקלכ ןינקתמ דכו ןוליש לע ךוליש ןימייקו ןיפייס
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 י"וכ טבומסס ןמ ת6זס סנוכקס לע סיסק רשסכו ורמלב = יפעו "סלט לס6 סזק רפסס וכמה לכו' 05 6 תו

 י "ובו קוטעל ןולממת .סווס ךוכמ יככמ רט6 סוכמס לכ ,
 תס6 לוטכ לע וכ תולוסל
 כ סתקסמ סיסי סיקוכממ
 סע סרקיש ומכ סכ סומ
 לח5 םו6 6טק לע ספילכ
 30 "טסב .ילסט סיליפימ
 ךנמס .ופמ ני רבדס ןכע
 רכוס וכו = *36רפו (טס
 * ב0 רעס סדיקעס לעכ
 ןוכבוםעט וכל כי סז לכמו
 סו יכ דיסי ןוסלכ סכלכ ססעמ) חס לעכ רכוס סמל
 סטו סלקמ .ומכ וס דק5 קטקמ תיקלס סרוקס םעעק
 * ססס סיטעמכ 3דפפמ סיס רפ5 לכו ךומסב רכופ
 רוכס ןוכרל סורסי יפעמו סכז יפפכ ךלמס רמ6 כ יסכו
 סברע סיסס ויל6 ךרעכ ס5 יכסירכדס ולמ(כ 5
 עו = * סיק36ק 35 סכ כרקתסל וכשסכ ותעדמ סיפעמ
 וכ ורטקתי סלט סומיככ ויפעמ רדסל ו5 רספס סיס
 סכממ * "ו יקמ6ק דס*ס יכפל ןוכר) תומלפב ודססתיו
 רומטי ויפפס ףכומ תוכל סיקעפ וילע סכטכס סולה
 תו6לל סטיכסו = *וכרכז רט6 סעטס ןמ דיחי ןופלכ
 וקסעמ סע וילוקס ןויעק ןמ ללוטמ ירזוכס תויס טעש
 ת6 לוכעל סכוככ| ותכווכ 05 יתלכ ויכפל רססכ לו
 ותויסל ודכל 'םעמס סס יכ רכז 55 זמ " ללוכס גיסכמס
 רמסכ ו6 = + ףוסוניפס תעד ךפס סכוספרו סכעכ ןווכמ
 רמ6מ ךרדכו תועלס רס6 ךטמכו.ךלוס ספעמס יכ
 סיפעמ ססל ויסי 5) 06 תועלקס 63 קרפ יכפכ סלומס
 י ורלםי 69 ככל ןומסכ סודיעתיו סומסרפיו סוליעעיש
 רטוקו 6* ןומוס יפינפכ ורמלכ ומכע רבסס זערפ ומכו
 תוכוקכ תוכמ סקמ *  תולוכסתב יק)פס ןיכעב וכופכמ
 ףונס ופכו יכפ י'גכו ומיפקס פטוכ שוקו תופכוקמ סקמו
 וכיינעמ  ססרופקכ סיפעמב ףולס 1 סלקו קועדס
 *"ופנקקמס'וכומלס ינעכ סוקיזקס רפ6 וכופס תופדס
 "ווקיט סמ לע רמו סכועס ס5 ( * תופלסו תוכומ6ס )
 סלומס ולכל ורוי ןכו * לוז וש םקיס סע ופעלב סדס
 סכמ6סס יס סכומ6ס יכ ורמלכ ןים6רק קנקסע כ פ
 סו 3כטכ רויוכיפ סמ יפכ לכס5 ץוק שוקס רייוכיס סב
 קכוקסס .פ6ז ףולס רטפ6 ולס סכומ6ס תשז סע סיסו
 [יסס סכומ65 יחד סוקק לכסל 6כמי 6לו סיכפ סופכ
 ירכדו + 35ע קופס סוסת ספוק קורפפמ רעס) 63
 פלכס יכ :ןודיגי ןודישי *קספק קולמלב ףוסומיפס

 תרותדהו תונומצה לע רוקחל הז ול םרגו
 יהו םירזוכהמ בר םעו אוח ףוסב דהיתהו
 יטפכ 65 ושפנ הבשייתנש המ הבחה תונעשמ
 ותערבופפכ (בו\יפע75 63 רתערלומיבסהו הילע
 ולפנ רשאכ םחה םירבדה בותכל יתיארו
 ךלמ האר רשאמ כ ורמא * ונזבי םיליכשמהו

 * 'ט ןמיס יםומקכ ילווכס רמ6ס סט סול סלרוק כב םיו =( כקע 'פ ) רע * סוכל סטב סלס סלופס לכ 0
 פורוקל לכסס .םרכס וכמירכו רפלכ סכומשס 6יט תו

 פקעמ ס6רכו *כפ * סוכב
 'תועלס לע סרומ לו סט
 סטכמ סמ סע ףדרכ ץוסו
 סכְסֶכ יכ סו 3עלעסו
 וי36 ככ "ד מיט רסווקה
 ותטכק לע ךלקס קוס
 * "וכו ןימסמ יכ6 וסכיטס
 3:5 ךומט (וסטכ ןקד ססו
 קלסס לע סרוו סכוק5

 :םכמ5 + תיקו * תוסועיכ * תיעכט תד ללוכו יטעמס
 .דקויע ופויה קלרכ 85 ףוסופיפס רוכזיט סרוק סט
 רמכו תוק5ס) תכשסכס קדס 59 לכבומס יפעמס קלסל
 6 תומס .ןורכומ ךיכפנ רט ת5 ןיכת ןיכ סו * (כיס
 ססימפ 5ע ךקפקסס בוט לכ ריכעקו 5קספס ףוס דע
 :סיכווכמ סלכ ףנמפ = * ךיתירוק רפל סתועמשמ ךלדכ
 וכעטמ ויסו + רוסמ רפוס 5ס וטעב ספז מעכו ולכזכ
 * ופעדל ומיכסקו ססולע וספכ סכסויתכט סמ רכסס
 תוקדסו .תוכומ6ס לע ורקק לחש יכ ךלמ) בסומ יוככס
 ופפכ סטקפ סחכ * פיפ ומכ סול סרוק ןקכ כמ 6לו
 :'(ריס ומכ תורגט סדוק ןס* רכסכ תוכעט לע ותעדו
 | לס53 ןסו = *ןוטללק רמלמס ףוס לע ססירכל ךפמסמ
 <> סמיכססו ולמסכוו *ללסו וכממ ס(ריפ ומכ תולנס
 ופולכ תטטופמ ךלמ לט ותבפסמ 'תיס יכ סרוי ופעדל
 רכק לס ויתוכעט סע סולקס ויל6 כי סרטכ ןיכע
 :םסכס ופ ס3ו6 * ₪5 ןמיס רטכתוט מכ ותכעל רוועס
 פסכתי ופעדל ומיכססו 'סילע יטפכ סכטיתכט וב בותכט
 םיס סמ לע יתופ וס לופס ורע סדקס סמ יכ וכייכע
 סמ יתרכזו ךומסכ סט רטק) * "וכו וכעטס ןמ ית6
 טייס סקע ןק = * וכו רכס תוכעטמ רככ ויתעמסס
 סכפיפכט סמ רכזכס רבחס תוכעטמ ויס רמזל וירבד
 כיפסל סכ יקלקכ ןכ לעו יקעדל ומיכסקו ססילע יטפכ
 "ףמסס ומכו סתעמ לבל :םלקל יל ןיס יכ רכד יללוט
 טיטוס 6קסכ סכ דועו ( 'וכו כוקכל יקיפרו ) * ורפל
 : במול סכוככו * ימעלל וטיכססו ססי)ע וטפכ סכפיתכט
 "ופעלל סמיכסס ןכ = ךלמ לס וספכ סילע כסיתכט וכ
 לכ ופפכ רפקכ : יכיעכ ןוככס 6וס ןופ6לק ססכס סל
 * וכיבי סיליכטמסו :סקועכעו סקוסמכ פסות ילכ
 * 'כויכעב רוסיבק ביסרסלותטכסס 69 סכמ( יכ מנעמ
 ןפס תוכוסתו תוכעטב סוסס סמ וכיבי סיליכטמס ול
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 סוכויכפ יטרפב עלוי יתלכ וסויס ספ "יטעמס סרפ 52 = לכ יש יכ (טוכסרעומ קכיסבב סכ מולו סימול בול
 סיליכסמק ו6 + וכלכזפ ומכו קפוממב 6כןכ ינכמ רקס
 ןוקפכו וערולמס ןיעמ יפפסוסו יקללבק רט קס וכיבי
 סילכלס כפוכ ותויס סע סכמל וכ *טילכל לס ןרדפ
 וימיע 90 = * ופפכ רפסמ
 תצרובה לָצֶא היוצר ותנוכ יכ ומולחב רזוכ ססיכלל לכ לע תוסוקפ

 שקבל סולחב רהוצו הצרנ וניא והשעמ לבא ונס ופכ סללס)ו סכקקל
 ףוסוליפ לאש ארובה לצא הצרנה השעמה 25 לע תולעסמ .ןיפ יכ
 'וסוליפה לאו ותנומא לע ורודב היהש דחא קלוסוכו קטמכ דמכ ןקויס

 תגוחיכ האנש תלו ןוצר ארובה לצא ןיא
 הנוכח יכ תונוכה לכמו םיצפחה לכמ הלענ
 ותנוכ תמרשה יכו ןיוכמה ןודרסח לע הרומ

 סיקטוכס .יפמ .(נויס 5כַב
 ילכ 50 חוכיוכ סיכקוכסו
 קל + ןוערנו תפסות סוס
 סכולע סכוכס רקע תונמס
 שוטוו * ומפכ רפ6 סירכדס יפ לע ול56 סרומסו לכב
 וסוכו : ןתעסו ןמוקמ ךרוכ יפכ ולס תופסוכ סקילע
 סלעמל סז לכזוס 65 סו קפס ילכ וקוכ * "וכו סולקב
 סולקס סיסו יכטס מ(מס לכ רכוכס סמ סו לע סיכוי
 ומסכ סיקנס 326 קכלכס ספעעס םקכ'פ וילע סכפנס
 ריכזס + ורודכ סיספ דק ףופוליפ בק ::ע = ן6סלס
 ₪וסס ףוסוליצס סיס ורולכס דחוימ דס יכ עידוסל סז
 קיפסל תואכ קכעמ וסיפכ כמ 05 1כעו וכממ ל 6
 כבדוכ ) סרקסב .יכפכמס 55 יטודק קרעלו * ופלפל
 סכקנפכ .6וס לודג דקל רעסכט סוקע 5כ ( סכל יכש
 - וכולב לולב סיסו סיקמס ןמ ד שיש יסיו וכ למסכס
 סזק ללכס .סיטוס5 סמס ו(יכס סיכל ןכו סימלס ותלווו
 ( רופס יבכ 'פ סניגעכ ) ולמפפ סמ סז ןיעמו *וככ לע
 רסוימ רסס ישמ = +6 רמ(כ סל עבכ רע(כ 6
 סיס 00 רקכ ןכ ד רפ וכיכס ירפסכו * כע י ורדעבט
 : 3 וסוקכ סרדעכ סיס סט דחפ לי6 וסועכ ורדעב
 :וסומכ ורודכ סיס %לפ וכו 706 ףוסולופ רמסכ ס5 6
 ןולכז ילכ ךומסכ .סרכו שיביפומכסל ןכ קש לס סמו
 יכ ינכ6 ומעט * רודכס סינלפומסו סידקויקס מתויט
 | סתטי6כ לכוקמ .תד יטיסכפ )ע דיעסל סירעכ לכס
 ףומוליפפ לכ5 = * סתטקסו סתרבס תרופ 85
 וקכפ ןכ6 קככמ ול סיקסל ופכיכ סור יפככ 3ע ךפסומס
 ו6סכ לדניס .תושכו יופר * ינכשס וכויע ?ע תדסוימס
 סרות םקכל ול ןכתי ןעמל סיפוסוליפס רפי פו(סכ פע
 קושי סכומ6 ספיס וכרכ רכס * ותכו*ל לע 5 וסיפמ
 וקלוז 16 פקס סע סיסי תועדכ סד6 וסשייקוט על
 ןכ סנ וקפעמ לע לסט 690 סמו * סמכק ססס וס ורפו
 סל דק לכל רסס 'סו 'ד יסכ מכה וי5ע 56:0רמכ
 עדוו יכ ס(רכס יפל ועעט * וקפצמו ותמכס 59 0
 תילתב טכיספ סוללככ סע ןפוקכ יפוסופיפס ךלד ךכעס

 שיט וכ קרבוב ירווכס קבפסמ תויס סעו ' ץורק טפסמ
 זמ .*'כ ןמיס ר6כתיס ומכ ותוקכעכ סכרכ ססעמ סט
 05 סכלכ .תוקדס יכייכע .תריקס לע םופסס םילטקל

 ףוסופופס סב יכסמ עכמכ
 ןיסי סמ פו605 .סכוקכ
 סוכ טיקטי יכ = ויתומוגס
 סימונטנק ןמ וכל קוי
 ופכ ןיסס .ולכ6 = ררכתסב
 .'וקיפסמ פוסכופ ףוסוכיפס
 וקכססמ ןימו רוס ביטסמ

 לע .רזנט על סכפ סויק
 ןוט6רכ ףוסוליפ סע ןיעמ סז ירסו = * ותת6
 סד65 קיפסי לכ סעודיס תומלסל יכ תפוקס לפסק
 סוטכ וכל ךועס סיסי 55 ס6 סיקפוקכ ותעד  סויק
 סוכ (כויכ לעו = *1י35 לבכתמ סמודיט סמ לוטככ
 עמ6 יכ ספלפ רמ6מ חע רעש סדיקעט לעב ר[יב
 רמקכ ופ * סעפ ןויועי + עטר יקפס תבעוקו יכס סנסי
 < "ןסוליפס תכופת לע 'וסוקפ ויכיע 7:0 רפסס רכסע יכ
 ידכל ןויעס רקע 5ע תכעפכו סכועס סקויס עדיו סרו
 "וסופיפס ול כקו : ללכ ססעמ וז שב ריכזקל כ 5
 * סופסס רופס ול סדק רכיכ וילכל ילתכמ * "ו
 .ןלכל 63 פע סו לכוקעידוס ומכע ךלומסט כורקסו
 סכיש ךס "כ ןמיס ורמסב סז לע סרויו וקבומש לע לופשל
 ןווכ 65 * פרוכס .לכ6 ןי6 : 'וכו יתל6פ5  סיקיפמ
 קר + ויתוילכמ וס קוסל יכ ףודסס לע סרומ סלירכמ
 : גיס יעיכרכו ךומסכ רכתיס וטכו רבד סרכעס ךלל
 סשרכ | + תוכווכס לכמו סינפסס לכמ סלעכ וס יכ
 - ומתוכפ קיסר (יסו סדוקב קנרדעב ולכ6 6יס סכוכספ

 - סלעי ןככו * יסעמס לקעכ

 = | = * ממו תילרמכ ותויכוט וכרעסט רבדס 50 ןונר כןוטב
 < סלוקכנס ןמ ךפמכס וקס תנכדעכ 6וק ץפקקשו
 לבדס לול 56 תוכסול תימיכפ סעובק ןוכרס עעוכתסב
 סלעכ ךרכפי וס דכל 5ל יכ רמ0 ןכ לעו = * ןווכמס
 תנפס 56 סקופתס תרוכנת לע סירומס סינפסס לכמ
 וו \5וז פו *  תוכווכס לכט 2ג קלעכ וס לכ6 רבד
 סיפכ "וכו ןפכוכ לפס יכו "וכו סכוכס יכ : יכתק
 = *  ןוקםק לע סרומ סכוכס תויסל וכ רמספ יס קפל
 = 05 בל .*סלפס רוכס 56 סקייקסב לכוי 65 ןולסקו
 סלוק .סכוכהמ טלוסו = * סיכפ סופכ סכוכ וי טחויק
 יס ןיוכמס .תכוכ .תמלטספ יפב רסוכע ץוס ןורסק לע
 סדוק רסק קיס רככ סמ תומלס לכקמסו * ויל תומלס
 ןככו * סלועל סכטס קי ותומלקכ יפוד סו = וקעלסס
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 1 קן
 םסויק 9 ןולסק לע סרומס סכוכס יכ כמוילו ומטפ
 סעטו * כמוס סלעמל ןיס תומילס סלטס 6לוכס ש ללכ
 "פס יכ וס וכו וקכזכ קמלסס יכו ורו:שכ ףיטוסס וס
 תוכטס 5 'וילר יקפ ןק וניפכ וקעד סווק לע וכעמס וז
 ןסכ ויס סע ימעפ טקסס
 :רכודמכ קמפ סיפר סכ
 ךקכוכ = עדיט ןכמ לס
 עמסיס .ןכפ לכו ךיפעעו
 * ךיפו עוכק ליו ךקלפש
 למעפ .ןכס לכס תובטס לע
 ףיסוסל ותסמ רגדק ןוסכייס
 טפ'מול יכטק ןכש לככ ץמו6
 | עידו 'קי וי36 םפויק 5
 סיז)ת יקלכ תילכט סעידיס / ךיז עמו ךקכוכב
 סילרסו טעימסס .ןיכע וכממ קסוריפ 5 * ימסב רבדמ
 * קפס יפכ וכיכעמ קפוסמס פועסבס לע וכקופכ 'ירומש
 רתוו ססט תולמכ סטעפ ךיפ ים יכטב ירזוכס 'מ6מכו
 קמלס .יפל סלוזו * כע *'וכו עמופו ססור ועכ תוימפב
 ספודיס ןיכע תלוז וכיל'תי וקוסכ סעימססו סירס ןימע
 תופרס כ .5פטוסט וע 'פ ןוססלכ סרומס כתכמ וכ
 סעט .סכקשי ןככו = * 5לככ סנפסס לע קישר עקססל
 סרוקס .בסכס סמ וכיכפ לע ריבעקכ סבסל ןספ ל
 תבייסמ ףוסופיפס תעדל ססנטססמ 75 זיפ יסילפב
 ןומ לכ יסיס כג וכועכ 951 סתדמקסז סיביזס רש
 למס ןמ קקוזו ךכדומש סמ לכ לכ6* סרומב סביוע
 וקורמסיס תוחכ וכ וכקכ ססימכס תרוכ לכסס דע (וסס
 סע וימעמ וסלי) 15 עופיס סמ וול וכסעי כוכק ןטז

 ןוט(רק מ רתוי וכמע ךכדזכט סמו וכ 5 תלעות ןי6ש |
 ורמסל ירח פוסכ וכ ומשוק סעברסס תרוכ לכקט דע
 סטפ .ןווכל עעוכתסל רספ תכוכי ו קמפוסו ולככלו
 םו6 לכל ןפכ כקו ול בככ 6וסס קמ סורכלו ול תופיש
 לע רזיו ךכדונט סמו פוסס ןימס ול ךרטניט סמ יפס
 כוטסיו וכ .גיסכי רס6 סכ ול ןקכ לכסס תרוכ לכקש
 ופכ .וכימ קרימפו וםי6 תרימע וכ רטפסס סמכ לכתסיו
 קולפוכס תועוכקס לט סבע6 = *ףוקס םישס תומלש
 'וטסיר6 505 סו ילו סרקמכ תופפוכ סק ןימק ישב
 סרוכק דכלמ יכ סזמ סלועסו * בע'וכו גיסכמ תגסכסב
 ספ שו לכ ןימס סנעתכ סכ רפ6 תיכיפס קיעבטס
 * סוכפ יכסמ 'פכ פוסל ןימס ייל סיספיתמ סירבל
 19 .ךרטכיט סע יפכ ןיייס יפיסק 76 לכל וסקיקיס6
 םיפ סקכ לחוקי קל סלכנ וססיקי 5לפ ול וסל ןיעס

 ןווכ "וכו ךפופ עדויוכיס ורמסב סכסו  *םי6יתכ '
 ויל6 זומלס םילס וסע קקמשמ ץרוכס תעידי לו =

 = ןושאר רמאמ | חדוהו לו

 ןכו רסח אוה םלשת אלש דועבו ול תומלש
 יקרח תעידימ םיפוסוליפה לעא הלענ אוה
 ארובה 'עידיב ןיאוינתשמ םהש ינפמ סירבדה
 עריש ןכש לכ ךתוא עדוי וניא אוהו יונש
 'אריו ךתלפת עמשיש ןכש לכו ךישעמו ךחגוכ
 תווהש םיפוסוליפה ורמא* םאו ךיתועונה

 . -- ואש ע

 ּי א ןמוס

 סירכדכ סעודיס וכממ לופט יוסרט ןכס לכו -* תיכימס
 סכוכס ןיכעכ ןימק ישי6 .לכ5 סיטסיקטס סיירקמס
 סעדי 5 וס סכס יכ וכימ לכל סיפקוטמס סיפעמקו

 סוס םיסכ סקס סמ .דכמ
 סימעמב [5ו * וי36 וומלס
 :םו6 יתפב םיסל סידקוימס
 ןמ .7לע סיקופל סקס ילסט
 סטפפמ = תויס) סעודיס
 * ןימס טיל לככ סופ ותלכ
 ןכס לכו ורמ6 תכוכ יס וזו
 סלרי ךפלכפ | עמסיט

 תועירכס .ןקט .ךיתועוכק '
 קעכ תולינרס קווטרפס תועוכקס רתיו קויוסקטססו
 תופופב 15 ןטיס יכטכ רכזכס ועכו סכסקסו סלפפס
 טפסו יכופעו םלפ סיס 06 קכמ6 ךש 'וכו סימיעס וכיכב
 לכ 65 וכ כמ 56 ביפמ קפמ ילב סיס ףוסוליפס דיב
 לכ .לוכגו ףוס ופכס סלפ5 םי ך6 וכוכי ויטקס יכרד
 סיקטק 57 וכיכסמ שרי ויכפ ת6 רותסמ סיסו * וסכרכעי
 עס רפוס סי6 ?קוט קיש רפוס סיפ סמי סנכי וכל\
 ות גטפו יותעידי * וקכוכ סמס 050 לסוכ נק סילדבקס
 < * וסיפ סימסכ קס סכוכ יל געלכ ןופפ ךימו * "תי

 רוטט לס ל 5 ךלי סירכד לט ןלקע לע דומעל סכורסו |
 | סמ כ פ גס קפסס ססכ תגורעב כ[ קלומט ברק ףוס
 .וקו6 רמו6-רס6 ןיכעס 3ככו = *ולמב 'ס תוקדכ סכתי
 וכעדי זכעו ומכפ תתמ6 ניטכ 650 ומכ יכ סרכסב
 65 סמע כרעמי 6לו תופיכנמ )כמ סמלס ותו(יכמש
 וכתויק סע ןכ = *35כ תולעפס ו יוכט לו ןורסס
 עדכ ומכע (יסס יכפמ ופעילי תמש סועדוי יקב
 םדסקו 6לס לר קרפ6 סעפ לכסיו סעפ ישי 5 6וספ
 סלעי 501 .תילכפל עיבוי לו סברפי )ו ללכ עמ ול
 סקופ וקעודי לטבק לו סלכ תולטטבסמ רכד וכממ
 לכו תורספ<ס עכט סע רטסכ רטפ6ק לכ5 -* סקיעבט
 .כיסב יפל פוס קריקסמ סירבדס 136 ל5ככ ספריס סמ
 * דכלכ ססכ ס5יכועדמ סע ףסקסי 05 רסס וכעדמ
 סלל וכסכ< וסכוככס קמ לע רק סכוכק ןכו
 טקנטקק ןכו * ףוזנסכ כס ןווכ ךרכתי ףוסס רמסיפ
 סמ. לע ויפע וכסכ5 סינטכס סמ 5ע ףוקיטב רמוס
 ןיכעס כמ תמשקו = ירונע קונסו "פו סוכס רמלופ
 וכו06 = תומקוימס סכוכס ןיכעו סעידיס ןיכעו ססנטסק
 ב וסקליטכו .ווכ6 תו ססוימס ןיכע ילכ
 . דח% .ןיכע טככקיפ לע תוכוכס 'כ וס * קועידוס 'כ רט
 07 םהוייט סמ פכפ עדויטכו קורסוכְס קוקפסס וקובי
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 = .הרוהי לוק
 לינס לככו * קמפס רסכקי ויל6 ססוייט סמ לכמ ב3
 לו מכ וכישיססוימס ןיכו ויש יססוימס ו? ןיכ ללכסס

 "יכקעס לעכ סג :לכע ולכז וכל 1 וכ וכרד 'סוכרל
 'קו וקר6פפ עולו ספמ ןימול ךינוס 'גו ב 'פ ב למ6מ
 ןונרסו כוכס קנרלמ יולעב
 ינפמ הרכעה ךרד לע הז םירמוא סח .ךארב .סיסקוימס לע וי סיסקויקס
 ינפמ אל 'רבג לכ תאירבב תולעה תלע אוהש טפטמכ ומס וילי יסי ןכיש

 יכסדא םלועמ ארב אלו ותאמ הנוכב אוהש נכ3לק כש 06 יקדנו
 סדאמ רלונ םדאה דס אלו ןומרק םלונה לפסל לשש 6 סו

 סנעקו '1 לקפמריתומסלמ זרודמו סיגזמו תורוצ וב תובכרתמ ומרקש
 .תכפב ויס6כ רזומ תעד וליצ |

 וילע = ספת .רבכ סעודיש
 רדקפס גכנכקס ורב ט*רעס 5ריו 'פ סליקעק לעצ
 סט רספ תיקל6ס סרופס ןיכל סיפוסוליפק ןיב רספפ
 לע קופק3 סכקקסו יכר סידספסל כורקו לכטקש קוס
 עפ תומס'פכו * וכו 56006 עמוסה ל[ סבמרס תעד
 רכד .עוקס יתלכל .ךיכופ לע .ךל וסע דתיו בתכ 5
 דע "וכו סזכ ףנויכ לכבו סזכ 5[ נכללס בתכס סממ
 'ובו פרשו לכ סלר6 לכ6 ורתוס וכר?בס יפלו ורמ6
 קפנוכס תיקנלק .סעידוס!ןיכעב וכרבל סנ טז רעש
 סקס סדיקעס 356 כ רעטכ וכידיכט קמ תיטרפסמ
 סנ = * כע וכו רבדל םוק6 65 סול סידקוימ תומוקמ
 ןנמ .קיזחס לכ 'כ רמסמ "סט רו6 רפסב יסדסק "ן כרס
 סדפ לכ סללו = * למס ןייועי רכוכס לופס דנכ כמ
 רסס 'ג 'פ למס תומסלמס רפסמ יסילפכ וכ וזק 6
 תעודי יב ףופוטס תסכסב סרומס תעד ?וטיכל וקול
 ויתוכטט ודילוי 05 יכ ועדיו וריכיוכתעידיל 'תי 6
 סכמ6 תועוליס יפפךיכמ רומבק ףוקיסס לווכיכ יקופ

 רפכ סעולי ספ תויס סע וכ ןוכסי 6) קז ככדכ סכוס =
 ףוטסוכ פרקי ףותיט ססכ פוס סב 30 קופוסכ 6
 וטנקסכ לועג ףופס שרקי סקמ 'קפס סיכימ יכסל קלקפ
 רוטגס ףוקפס ןיכ עכועע ץוסו סקס ףוקט סרי יכטסל
 י סטכסס ססמ רתוו ויפע קדכי ףוקטס סטו סמכמקל
 נוסמ תועיליס 136 ופסכ סעידי סש | תויסל סכסו
 ונקנרלממ "קי וקנכלמ .קסורל וטלפכו סיפתוסתק
 ףוסכ ומנע וס רכזט ומכ) דוככקו תועלסס סכעב
 ןמיס מלסק רפסל ורופיכב בסויתוכיכס לעו ו
 רקעי 56 ךכו ךיפ 5 לקכ 5% סס כותכס לע כעס
 סתלו סימפכ סיקל6ס יכ םיקל6ס וכפל רבל (ינוקפ
 קופרמ טיבי םוכס - יטעמ ךירכד ויסי ןכ ע ץר60 ?ע
 :תי ותעידיזיב כמסל ופה ףותסס חכע 60 כולק יכ
 15 ןיפו = * ס3ע5 םילכזומס לכ סיפולחס וכתעידיפ
 'ִי ותעידימ ץרל כועק וכעמל רפש פרכס סוט גנרל
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 ןושאר רמאמ =

 4 שש ו
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 תטנמ טריפ וככל סיסו ןפיימו = * סיטלפ יקלס לככ
 ףרכוקס דע וכממ וכבס סיכויע ל םורסל ורבע יקלכלו
 תווענו יבוקכס ועעטממ עוקוק ת6 קוכפל וכויע 59
 וטוריפ תוקפת ל יול סטמ 0 6 סקעויובילכ תו

 מק 5 םסס סיבופכס לע - | =
 סל | :1רשו וככ ךותכ
 6וקמ סיפוסולופק .ולע6י
 וכ .לנויכ לכז + 'וכו ך6רכ
 פוככרפמ ) ג יס יעיברכ
 :('וכו תולמו 'ובזמו תורוכ וב
 וק6עק תל יקכרקס 'ויס ןס
 פכקמס 5ע .ךירקמס ףיכסל

 * ונע סיכככס סופיעסס כל קפשתסל יפלכי 60 יב
 ןיט6 דע ךכנ יט ק 6006 לוקס ךינ6 סתעו
 'סע קכבסל .תוליפומו תוסקיקמ תועכק ךילגר) סוד

 = = ךדעכ רכו 79 ךסכלכו וולע וגסכלט
 י ףסככו כסזכ קופענ פוכטסמ כוס לכיכ | עד

 :בור ללכבו = לזרכו תשקכ םרוס לכ סטול
 ₪6 ידי לע םתכ6למ לכ וטעי סלועכס תויכמו6 ינעב
 תוסכס ומכס 6וסו וקונעפו רט6 רכדס ךרוכ יפכ רעופמ
 ם6כו * ןמוס לס ויוכר לכל ןכויו רסס וכ גזמתורפ6
 :שעו = * ק%בטומס ופרוכ ל טפכס רוטסכ סיכמסל ותלוכב
 .תבסס סוינ סכיתוכסומ לכב 06 ורעבפ 3 תרסו5
 :סיפפכנק ןכסמס .סכ6למ יטרפ .לכמו תשנו פסל
 סתיס ץוס וכ * סהכזכ סדבל יס תחל רסק סיעבל(ב
 * רוטפכ סמ סופכ יפכו ןכול וש פוכ6למס רתי לכ 66
 י* סכסמ תזסו תספ 5כ5'כוס ס-לכמ סילכ סכיכונס ץיסו
 וכ עבטקו סכללמס ןיכ ןוימדו סעכסס 6נמסל ןכ יסיו
 לימק קלדקטמ סיס 56 תומדספו 15 קתרשמ סכ(יפמס
 ופלעפ סכ לדביכ סקזה יביסיו = * סותולועפ לכב
 ךרוכ יפכ רנד רכדּב רעוסמס ידוסיס סוסס תועכמלכ
 'פסל סרומכ .תלכק 36 וב יו6רס ותוקד רש גזטס יכיע
 :6כ סנס רעלתו יעבטק ךרלס 26 סתטכ * סת( ול
 :%% סטעש ייס6ס סוס ילי לע תולוכסתכ יכ ויל 6
 סנוכסקס סכ עינק ןכוס דע סולו = = וקועכ סכללמ
 :סכע יוכסכ ןוילעל קמדש סכבלב סלמו6ס קיתוכס)מק
 :פכסס רכדכ קשומיסב6ס ימעב ופע רפפכ לסל סכע ל
 סיימכס רמזכ וקלט ףוטק ופינע רטש ב5 יס "ג רמ6מ
 יסיסיפ דע ססילקםמכ .תיעכוטס 60 ורעסיס וכסק
 : ססעת רמלכ ימכעס סל ךפהתו וכריס מ סק5 ןיכעס
 .ןככרד יפל לעפו תעכו = * ככ 'וכו יעכטס סוס 6
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 = | םטט יכ בוקכס ומכ םמטב תי 'ס רפופי זק סעוטק ןוזט
 סלכו6 6 ךיק56 'ס יכ וכמלכ פו ' סיקכש 'ס ןבעו

 = וס



 היילוק ל |" ו
 וכלמלל * לסס פ כו ם6כ'ס דוככ זרעו *ץוס

 תויעכוט ןק ןפכ סולופפס ומלסוו תי ותעכטק סכמ יכ|
 רכ וכ * טמטל טלטמכ ףוס סב סלותסו = * תויכלל ןסי
 56 דובכ סירפסמ סימטס רומזמבו = רוש סכותו טובע
 סט רכוומס .פעועפ טמימת 'ס תרופ ורק .סכת"
 רכדכ סי6לפכ סיססי סקיכיכ (כמסל טמטס תולובסע
 ומנע רכססו וקיטסכב סיכס6 קלוש כפסכ [50% סכקס
 לס 65 קפטעב ןכ ומכו | * 15 יס יכטכ סז לע סלוש
 ( ויט קזפי ) = טלכ6ת פלו ושכו ם6סמ *םסכ ירכד סב
 סכוע 3ע סטכע סדידמ סנרתמס רופיכ דע וכ סכר"
 עויסל וכתטס .ופל סזס לסמסס סעט סכקו = *ופלות
 סלוע לט ותסירכב סצקס 5 ותוממו6 ילכ קרוקס
 רדסכ = *קלנוכס ס0ורבכ סתועכמ%ב ספע וניסכז
 תיתוכספמו קיעבט תיסלסס סריניכ סטפק קסת םעכס
 ךכו6 קת ןעמלו * סלל 6 סולכס יכט ידי לע
 ופכ ויתוכועפכ .סכ \ נקכפו רסס עבוטס תוביתכמ [מש
 סככס תומינט וכממ סלעיו *ויתוקק יכמוס וסיכסש סמ"
 רסי עמסו .תכמק סרוטיכ לע וכסכספ ףוסוליפס ירכדב
 תוסיממ סויק יפוסולפס פכק םריקסנ סלע רסס 0 ל
 וכסבו * קויכללווסס תורוכק עפססכ לעופ לדככ לכש
 * וכקיס סלול רפש ופופיכס ןיכעס וכיל6 וכי סיכרד
 סזמ .קז סיפדככס ול05השי לקקוכשו כיס 'ן ףעדל יכ
 סנק 55 ספוב לע .לולעו ס)ע ךרל סנקדעס רדמכ
 'ק ךפלממ וס סב ל:(כט רכזכס לכשס וסט תולינקס
 סמוע דק ךפלמ ןיסט סימדוקס ויליכח וטפפוכ לכ
 תוליטלכ סיפקפממ .םוכ6למ יכס ןיסו = * תויניט6 יתס
 וכייכע רזכתכו = *סכ ןמיס יעיברכ סביס ועכו 6
 רפסב 10900 סכמ6 = * 6ז"וס 'ב רמפמ סירסעק רפסב
 רוב וכממ .גי"פ דוקיכו 'ג קלק יפיעס למסע ויתוקקפמ
 דסלכ יטרפ סמי ל יש קכופסל סרוכ סמ סיס רמו6
 ןכמי ורוב קכופ6כ קכמע ועפסווו = *סלועס יקלסמ
 ועיכמ סקו סלועס יקלסכט דככככ סע תוקכד סס5
 עפסופ דחו סנ םלכ .תוענמףכו סייעיממס סימרנס
 סקועכמסבו 500 רעסב סמ .תוקכד .ס5 ימי סרוב
 סרוכקו = * ןסיקונקדמ לע תויכ6לויסס תורוכס ועפסו*
 סלכ6 6לקכס יס * קולדבכס תורוככס לפסק תזס
 "יפוסוליפס ססב רגסס ופרסי רסלומס סזו לעופס לכט
 יתוכוכס ןפוכ ליכסמ יק56 לעופ לכס 'ד ןמיס 'ק רמסמ
 גיסמ סקעדל סוסו * וללכ לכס ושרק כי ןמיכ סט סגז
 - סרטיו סלדמו סלכ פולפטס וזכמכס ו סועיכ ליכשמו

 510 -וומק סוס ךללמס 550 רמול גכלרס קרבס לעתו |
 תגססב 'קי 559 ףפוסמ וקויסל ובר סמכ ומסס סר
 סקו ייפ .קויס סע .תופנככ ת\לפסס תוקכמכס סועיב

 -ח | א ךשס 8 ןשאר רמאמ | הדו 9% \ \ ₪ 1 :' וי" , 4 .
 פומיככ סיכת קי ותנטס וכ 'תי ולרוב ןיכל וכיב
 טלפ .לתויס דככ סיכוקסתסו סיכוי)עס סלכ תוסכטכס
 קל גיטמ וככילס סוס לעופס לכמכ ןכ ןי6ס קמ רטפסס
 "ל ןו6 סימינטס סימרבס סומיככ יכ קופפטס קוקכמכק

 *ותלעב לולעל שיט סלססס קנטסקית)וז קנטס
 סוסס .תוכמסב סריכיס *עופ סקעדל 6וס קזס לכטסו
 סוימימסס סימרנקמ עפסוי רסס סיעלוכ 6כמכס ידוסיס

 סירכדס ל ססיכוניב קכ5סס ידי לע סיכככס תועכמלב
 ו35מ לכד לכדכ רעוטמס סוק סוססו = *ןפכב רפ6

 כ סיימימסק םימר נס לכ וקצפססכ ופקקפי סילכלְס -

 יכל ילבדמ סוס קוגומקססו * תונומקסב יולק וכייכע
 .רעופס לכטס 36 ילכס תנרדמכ (וסו לחי ונומתו
 5כק5 רטסס ןכוי (וסס סוחס תנרדמ יפל יכ וכרכזט
 םהסתקס :נומכ תוקדסו יבועק קנרדמבו = *ויוכר
 וו פתי 956 סוס ילוםיס סוסס סכמ 'ודוסיס קבכרסמ
 ספקס סרונק .ןיכע סיסי ןכ תכקמ סקנק סקוסכ ו
 56 סרוכק .םסי וס כקקק 55 רמקס סקייכ = * וינע
 סלוכ קתלמ לעופס לכפס עכעי ל ןעי = סקומכ
 * סלוכק לומ ל וכסכוס רפ6 סינזמסמ ד לכל סקוזב
 וכמלכ 75 סרוק ידוסי וכלסכ סבמרס בפכ סזמ כור
 סֶכמ סוכיו ודוביס "7 ורכסתי סיננלנס תביבסמס
 5001 קכתמו ןכסו סמכו סיס םפכו סד6 יככ ימלוב רש
 ך55חס ידי לע 15 סיופר סרוכ סלונו סלב לכ) ןפכ
 שכמו = + כע סיסי< תסרקנס סרוכס ?יקס יריסעס
 סיעיפסמק סס'ייעימפס סימרבס יעיכמ יכ 127 תוטסמ
 םיימימסק סימרבקו + סיוסכ לעופס סזס לכסס סלכ ןיכ
 םילססמ וו06 ימכ וס רסס רעוסמס סוקס סלכ ועיפסו
 535 כמ לע סיכופ סיכפמ סיכפכ סירכרכ נזמס וב
 156 בולו = ספוכק תיכ רפכס יפכ קתו[בס סרוכק םרפ
 יפימסס רעפמס יקרפמ דק% 705 וטקולו סירכדס
 לסכתי יעבטס סוס סוסק תלעפס לע סככו = *רכזכס
 וכ ככס עמ בורק = *\ט6 תוכקל ככוק 'ס לוק ומ
 סוקס סז לפסק 'תי סוסס 1 'פ 6 רמסמ סוס סוכ לעב
 ופופ ןיכסל סמ רבד בכוקס ומכ ותו רזובו = + סוסמס
 סכינקס ידי לעו %וסס ןיככב זלעסל תוסכ סיסי ןפוסב
 י ככ + יתוכסממס דמו6ק 30 ססוימ רסקב לכבויו רוש
 לס6 5 תוכסל ככופ וכ * 13 רעטסדיקעק \עבסנ
 לעס וס סג סוסו קי ורמ6מכ תויזסס לכווספו סקוסצ
 וק6רכ .יככ6 סכס ( כ" פ סיעסי | רמ6ט סמ ר6יב 5
 "קי 6וספ 'ונו וסטעמל ילכ סיכוקו סקפ-ם6כ קפוכ םכק
 6יכומו סספ ם6כ ספוכס רקס ןיכע לע עבטס ב
 סוסה .יע ויתויוק לכ ץיכוקס סמל סו * וקסעעל ילכ
 ן פוט רעופמס סוקס תויסל סכסו * כ "וכו ישע
 .סיל בלס ן
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 ושאר רמאמ | יתדות לוק
 טסונונימ קכלטס ידי לע סליבכוכ תועכמסכ סול נלנש
 וסס סוקס רועט סיסי * רכולמכ לפי סג קמכססב
 וגופ יכ = * סמסס תוטוכיכס תכלסס ףולק יפכ ףלסתמ
 03 לפויכ סכמ ץוכיכ סכלפסמ בכוסמס סוס קול
 לכ5 ססלופעכ סילק6 .סיכפו6 לע ותכלפסמ לוסי
 סיסו תיכוכיכק קכלסס תופלחפסו * סימס תוקס יעדוי
 156 סכוכס .ךרד סיטכוכס יכרע כמ ףלסתוס סמ יפכ
 רכסק רט5 קכו = תונפסס תו6טטכס סעו ול5סש
 כוכס סוס סירכדק תוכר כמ יכ קכ ןמיס יעיכרב
 רכלס רופס סומי 5 3 ןמיס יטימסכו = * וכו לגלגס
 רופסל ונדס קמ סיווקס סיכרעס סו( * וסיפע זס
 ככ רפסקב .(יכוסב ץפסס םי6ס ומ יכ רפסמ ןיפ יב
 כמ(ץכו .* סויק סיקכק תוכלעמב סיפדחתעס סיטקיה
 ססס סיכרעכ ומע רבד6 ךכ רק( ז יס יטיקסכ ירזוכס
 סכ 050 = * סע בור .תילכח ןיפ דע סלו סיילנלנס
 ורמסב .תלקק .רפסב ולושיכ קפסתב עכלרק לש ורבד
 תכוכקומל קפטזמ סימסס תכללמ פכוכממ סכמת 65 יב
 עב במכס קמ תוסרל סטיבסו = *:2 דס עבר פר6
 '1 *  סיתכ "כ תוכוכ .סיככ6 'כ )ו 7 'פ סריניס רפמ
 סיפל6 'ס תוכוכ 1 י כספ ה כק 'ס * דכ די \ תוכוכ
 ןוסט סמ .כוססו .6כ ךנישו ןפכמ = * סיקב יעברו
 סג * כע עומסל סיכזלו קורל ןועו רפסל סלוכי ספ
 סקע סג סמו = * ומרכזי רוכז כ ןמיס יעיכרכ רכסס
 רפסמ תוכמל שיש לכוי 6 רפא סימסס ץב5 תיכרקב
 'ופדסתמס סוערזק גזמ ףופס סנ יססמ ווקס טיכרעס
 * סכמי ססימוכוכ סכמ עפוסס רעוטמס סוס ידי לע

 רס6 בז רעט ףרומ דופי רפסב ערס רמו סיס ךכו |
 3: סיתרפטס .סיכככס קעכט לע ורכד סע סיס
 סירבסתמ .סעפ ץק ןיש דע סכקטמ קו % סז תכרעמצ
 סירכדס טל לכ רוכעכו ורמש דע 'וכו סידרפתןמ סעפז
 תורוקמסמ .ץל6כ סידלוכס לכ וכקשי סילס6 סג כס
 סוס תכרעמ סנקט ןכתו 65 יִכ סויססו סיסמנסו
 רפסכ .כוקכ ןכ לע = + סיכס ופ36 ףל6 תוככרכ תו
 ןופה 65 רכדל .סנובי ספס ןיסט רטע דז6 דע סריבו
 בר רפסעכ וכ ף6 סוס רפסמב ןכ ס6 * עומסל סלוכז
 סמ רסע דחש לע ורמפב סכרו + ןסכ דע י סימי לוחמ
 0% 311 סריני כפס רופיכב (טימרבמ רוטיל6רס כקכ]
 סוכפרדטסססו ופכ 'לופכס לוג סכית ףיקס תויפו6
 "תו כלו * תוכיפ כקו סופל6 ו סוכר .(6קתתל לוע

 רסכל רספ5 ופס קמ דחש רוכדל תויפול ככ ףריכ
 ועיברב סוכ פק ףיסוכ דועו - כע ףוסו [ק ןפ יכ סדו
 יכמ6 תכיב ירעפ ךיכפ5 וספעכ וככרד יפלו *  לכ יש
 םדקמס יקב .ורפסיו 51ו סיכוץע רפס קכקקכ עכץרָב

1% 6 

 ןפ תויקל סכש6 = *שע סרשע קח6 דע סיש ןכמ
 .נקוטע לכופ ל = סקוסל תפלוכ סכס סזכ סיכוילעס
 יסבורקס תיטרפס סכסס תככקו רוע ידעלכ *\טר5
 רעוסמס סוקס ןכ !ע * מפס ףוסכ סרומס רכזמ ומב
 סינרזכ וסכק גזמס םלחל וסב וז סל סלעמלמ עפוסס
 לכס 56 וככוו ןעמפ סקב סטעכק יולרס לוסיכס יע
 ערוס ילעב וכויכעב ופתושו * רכודמכ סתו(כס סרו
 "טוודקה ןל שיבסל סוכמיספעמפמ תדרוי [*סט יפעלש
 . ףוסוליפס רכדכ טמססו סל6ס וסדילוי ול סדסס יב
 יעב סע םיבככס וכ ופתוסי רעוממס סוסספ סזכ ןווכ
 ותלועפו לולבס לסומס ועויסל םמטס רכוו ערזק
 לגככ סלכ סמעמ ןיסו םמטס יור3 רתויכ תמסרופמ
 תלסתב עב סרס רבדכ םיסר "יקלסמ קלס ס6יכויסעמ
 לנ5סנ + טמסס תחת ורמ6 3ע פקק רפספ ורוסיב
 סימס תכסלמב ₪ בקכ טמפס סרזו ורמ6
 סד5 לס ונזמ עבט יפל 30 לכס + ויסכסכ 76מ גילפסו
 לועו + ס5עמלמ עפוטס רעופמס סוסס וערזכ ףלקתי
 סכקכס גומ סוסו * ופופ לימסלו ףילסספ וכ טי קרסש
 סוקתי ןכ 1 קמדמ יכ סערוב רכוס ערז טונפי רש
 םנ וז יס יטילטכו כ ןומיס רכסס רמ(ןכ * רכוכס דפוס
 סקדקסב רפמס תמיקסל ךומס ןכ וכו גיוס יטימקב
 < 0765 רמס סדקו ערז קככפס יכ ורמסב תיכסס
 שורד רפסכ דפ'ג קלס 'ס רמשמ גכל רט בתכ וב ףכויכ
 * כדפ סעפו סוס סעפ 7'לוי סוסה סמ יכפמ םרול
 ידומיס סוקס .קועכהפב לעפי לדככס לעופס לז רמ6
 רמ6 סריכיט סיסת (וסס סוקס תברדמ יפלו ערוכ רק
 ברז סונפיסכ רכזכ ערו סככטי רבכס יפלו סתוס לעפו
 סכר סיערוכ 0 ףופסה זוחל וכימנ סכיקש סכקכס

 תפלסקמ סנלדמב קוט עלזק סופ בווסט סזמ סרק
 לטב ןיממ 6וקס סבקכס .ערו סונפי רסס ערוק םוקכ

 תויוס סיערזק 1160 )דבכס לעופס סמעי סולו * ערזס |
 תופי סיכימס ףולחסכ רמי סכ סלו * 5'כע תופלקתמ
 .ףינקהל סכס סז קיסיט =" סערו ןיכו וערז ןיכ סכיש
 וכרט וטפסמ ןכ 'בודמכ ידוסיס סוס רועימ רימסלו
 ובלט תומדכס רד טפסמכ ךס "וכימ ככ זמ ףיפסכ
 סלופ סרמש ןכ לע לופו * ססופולס תוגרדמ ןיכ סכומ
 קעועל סוש :גומ סכ סיקיס רמו) ודנככ רוע ול סע6
 65 יופלכ רעופמס סופס רמסו ספטכסס סכמ יכ ובומ
 ןפו = * טופס ערז 55 קס5ק ערז תודנכתס דכמ סכתשי
 56ו * 15 קכבוס סטפ סדפ טיט לז ורמל סוס סעטס
 .ןוטסכ פוסל ריכזסו 690 פ ורקסכ עכלרס טיני קז
 = תקוכפ וכ סיטפסמ פ בקכ ןכו | * סכוסבס דוס רוכעב
 וככ וקקככ ןכ לע קוטוקטס תוכתפקכ קכתשת [רולס

 / ו

 00. לה

. 



 0 ו"

 תחוהי לוק
 בזומסו ילוסס "וס לזו סטמ יכב לו סלוע תכסכל

 ול שו סכקכס ת6פמ ןס רכזס כמ ןס וכלקז רש( סוס
 ערכ :כוט ופופ רימסלו ףינחסמ ודנככ סיפטכ כס
 וכדוע סתמועל פכייללוס גוק סגו = * כוטכ על 6
 תוכלססו םירוז"ס תויכי6 סקו *ס95ק0 ןטככ רונפ
 'וכוכת ןקס סירוסס קולע סב ילי6ו תוטימסו תוכווקס)
 ססב ס5נ90 בורע ץיח6 רשקכ סספסב ושוכק קויפפפ
 76 לעמתמ ףובס קפלכס ועכ ספונס קזח ספור וזו
 בנעקו סעבס תעקב ופיפרע 'וכטכ םפכס תוכוכתש
 לכמ סיפולקס רפי סגס רשפו * תויגעפסס ןמ סקפוזו
 ורלעו סכ- סקכעל .וללשס סדטכ ססזע סתוליגפ
 תודמס .וכווג סלוע תוק6ל ססל תוכקסל ופס סילוק
 סמ סטול סתכסמ סקל .טטפפיו סקופ וכסכתס 6
 ודוסיס סוחס וכפמ קכתסי לע סערז 55 וכמו ספוג
 'םרוקכ ברקס ברק לכו וכרכו / ךרדס לע עופמפ
 . :סילוסק תודמ יוכסכ ץימש וסכ סיסי" ילימק 5ג703 וז
 ירכודמכ ערוס זמ קכתסי ןקיפכ לט6 סל( סירידתס
 כד רכוספ ימ תעדל ותופס תב 6םוכס ל וסכס סומו
 9גרקכ דסי סב ומשקו 09 תכסכ יכ קול ותו6
 ספור .תועעל ויפולמ ופ לע סיתודמ סכדרת דימעופ
 כפל סלעב ערוב ידופיס סופס ויכפמ סקסי לע גוב
 ןועמ כט סידלוכס ןוימד סיסי ןככו" רוזלכ ו3 סכפ
 ןילסוכ סי'פ 3 כמפסו 'ומע ק5גכס סיסס 050 מבול
 ותוק6 קכ סר 6טכפכ ןכבו ס0כ יח53 וקוד סיכב בו
 תעעל יווטכ ץםכפמס .סנומה רזעכו וכימ זס ןימ כו
 "ככל 5ןק כוט יכ 31 תמכח 6רתו י וכרכזס ומכ וגזמ
 סוס סרמלכ .לכ5 הפסק תכיסכב .סז לכב סתפקסס
 סכל זקס חלו ספק יפ55 וקדי סיככססו ופוק6 תב סר
 וכ כ6ק .תוק05 סימכס ומדופ ורונ05 סב ויח6 קב 6
 עסיבמ .ןויעלל סתעעל (טכתי דלוק .תומינט סכמ6
 עכלרס לכלכ + תוטוקמס .תוכתססכ .תיכקסמה ץרלס
 וטק יב רבסס ירכלכ כג 5לככס רטפלו * סדקס סמ
 "וקמכ .ערוק תחכסב יופככ 5% סב םןקתטי-0לו וכמ(ב
 "ככלל 600 וכפ"יכסקל ןמכסב יפיסכ וז לכ "כ יורש
 טקסלמ ודקולמ 126 סולוסכ תכק סישק סתויק סע 6
 ןויטכספ וס ןוככ קמ ס םלופו .: םופפוס סיתפומכ
 יקנגס פוסכ ןברפ תויקפ םקסק לכוימל סככ לע סיכוס
 סא ןפו*ב .סטוכ | תופעפ לכויס סט לכ יכ .לנכסו
 סמדו סער ומס כג וסכ סיסו'סדסו .ערוס ילעבב
 למסו רומס יכ יכ6 סג יתעדיו *רומלכ סיוסכ רמק ססש
 וכ ותרמסק ירמופכס סינוס ןמ "וטסיל ךרד לעכ
 65 1753 ךרלס טרו ןככמשס סוָה ןתופסלפתקס סמל
 5 ותווס וכסכקפ לעופס ?כסב רמי ימ לכי ויכפפ

 : ₪ א ןמיס ןושאר רמאמ
 קורטס .עיפססל סיימימטס סימל נק יעיכממ = ל5(כ
 יפדַבַכ סילכס ספ ןיש ספכ6 ותעדל יכ = תוייכ6לויסס
 טל טכל יה סתלוז 5דככ תסכס יכ יל ג יעיכמ יתלוז
 56 תופכוי תוויט6לויסק .תורוכק .וכ לכוס וקויסל 0
 קורתקסמ סנק דע ספ ויק רט6רמסס סכמ לעופס
 ותרכפ יפל עפסות רט6 סל6ס תלוכמ ץוק * סככ
 3 ככ 65 יכ סכגלגק יעיכעמ לק ו6 ךרבתי רוכסמ
 ינקו 3דפכ לכס תסכס לע סרכסב סלומ ר6וכמ רז6מ
 מכ קרוו 050 31 רטפסו *סל5ק תרוכ תעפסס לע
 י:ערזכ סטול טפגס .תוכוכפו טספתס לע וכסכ:ש
 לחויתסכ םפנס סע דחייקעו רבפתמ ות53 ותויסל
 לפונמס סלט ןפ עלוק סוקתי ירספ * סתע ףונק
 טרפכ ןיידע סוסו .ןוזיכס עכטל ךפספסל בורק 6וססכ
 6וס רקומסו ןורססס ןוועס רתומ-טרזק .תויסלו וכל
 פסט יסימסב :גכלכס רכוס ומכו רתוקס לעבל רז
 .* סתולעפקסכ ערזס לעפהי ך 6 + דפ 20 ויתוקקלמ
 :5ס6- סיכולקס ןיכע וקוטס לכ6 קוחל .סיסיש ןכס לכו
 ף6 וכ קמפ6 ןוע סזכ וכקופ 6יסס3 .ץי6 56 * ומרכז
 וילכד לע וכסנ6 לט6-סוקק ףוסונופס סנס סכמל
 פוכימס ול םקבפ וכיפעו וקגוטמ ןילס 1ק6- * סמלוסל
 לכו + םיפסלפתמס ןמ סיסתט תכ וז'6 קטסב תעל
 סל יתבטס 9 ןכ לע "קלמכ חלב ויככד תסכמ ןכוק
 *וכרכוס יפוסוליפס פנס תעד לפ ולכל דוזמעסל תירכ
 50 ףוסופיפכ -וכססיט סמ לע ךפקוכ ךכ) .סיקי 6ו
 ףס6מ יכ * לעופס לכמס ייפ ורוכס 5כ תפפשס תעד
 מוקמבו '7"ס יטימסב סקסכ סיפוסומיפל רבחס וקסיו
 יכ ולוד יפוסוליפ לע ופוכיפכ ומקס .סלרכס יפלו וקלוז
 :פול .טפיק 30 סמ סקס .יפוסוליפל סחויתמ קוק ל
 וס ףוסופיפס סזס וכעדיו *וכמוס סחוכ ורוד יפוסוביפ
 סוז 55 יכ עומסל כולק *  וכר6יכפ ומכ ססכפ דסוימס
 <. *ל6 ןוכנפכ ספוע סקוקכפתס לכו סדי ךותמ ודי
 .ףרדס וכל ןיכסל ערזס ךשמ 6פוכ יתכלק ךולס יּכ 'תעו

 .שוכ סכרב ףכי ב * סל קככ ףוסופיפס ירכד תכנס
 לכו רופסי סמ יכ וכטכס רפ6 סירכדס ךרו6 תומס
 לע וכככפ ירס(ה == פק ףוסוליפס תכוכרל סיעטסל
 לוע יסלוכב סנקל וכ6כ לע ת6זק ךכלב וירכד רוליב
 :סנטיס6 קתעב פרס( ךרדכ 3 סמיעטסב קל ףיסוכ
 .ןתכ .תוקוקל יכ ךיל6 ירכד ו6ני דק6 ךרדכ סכסו
 ןימס יטרפכ (נזמכס ףולססס ךלמ לס וכפג ףוסופיפס
 .סרונכ רפ6 סרונה ןמ ןיוכמ תכוכ לע רויס סמ וכיש
 65 ןונרו סכוכב לעפיס לעופ לכט סיפוסוליפס 6
 סלומס ס6יכסו "קוכר תופלסמו תולועפ קטעי עבטב
 "פ םרמלכ 30 סי וכווכ נוסו יכסק קלקקק ב5 קרפ
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 הרוהי לוק
 ספוסכ 'עועכטמ ס6מ עכוט סל קוכוממ ימיל לס6
 :סל6 לכ עכוט = סכקסו סזל סו סימול סלכו ל
 'ןקפכט ולבסל סמול סר ןיפו ןופ6רס סל6 לס וטתוסב
 עכנס תלפמס 5 סדככו < כע סתוס רמוסכ ךפסתמ
 :רכ סכקסו .דס6 עככל ןילוע ןלכ סלויב סינמסס ןפומ
 סג .ףלו .כע ומומל . סלוע דס לכו סס6כ לפועק קש
 ק6רסש קמ וכק6רקל ךלוקס קו5ס ףופוליפס רמש 8
 רכדס םסיית 5 ורבסל סעוד ססכ 5 63ו ודכוי סיפל
 6: סכפמ ךורב ךרוקממ ייסי ל ןוכלו סכופכ \עופ5
 -ןופ6= רט6 סייעכמ6 .יע ספ סכס ותויק לכמ פוירמס
 :סז .תלוז .5) תופספתססס וייס ךרד כלל סיכט סמ
 סרקי סכמ6 סדק יטרפכ יל ספר רס6 .ףוליסס יב

 :וטפככ דוס תרוכ פכב יכ לכורוכ וכ 'וככרתמס יכפל
 רכוומכ ילויס תגקדעב סיל ןקפ פומדוק תולונ סכר
 :?פספ ולופוב תיססרכ דפל "] ומדק רככו" ניס יטימפכ
 תככרומ סרוכס קקילק סמוס ויפכ ספיס סס יכ עמפס
 :לופכי רס6 קודכ * קורס תורומ סמככ לולכפ רט0כ
 :י'תעברש וקרוכ סע ללוכס סקוכסוי ןדוסיס עבר רוב
 תו נרדמ לכ ףומכו "'ויחס ףימוי ורכזכס לכ )עס ימקו

 ללוכ סכ קוק דחק ןק * ןסימע יימכ לפס מסקס ורוכס |
 סיסס 51/0500 - סכלכ ויס ויל עו ןרוכס רפי לכ וקרוככ
 + לכ'וסמכ'ודרפכ ןס זכס'ורןכס יכ ומס וסוליפס רכומ
 תרוט זז '7סכ סכמתס דע 6סוככ דסי'וככרתץו סמכעל
 905 'ןרמסק'ןרונב [ע ז קרו חפונס רוכמ דרפב סטודס
 .=יכרובקמ סיפוסוליפסמ סיבר תכד יתעוס יכסזו * 3
 סנ תכק תעדלוקעיסו ןוטפפש'כותבו תעדס !ע כיכמ
 דחוימס ךרדס לע סדשכ 'ורוכ קכרס וטוקס ףוסוליפס
 פיו לע תימשרב 'פ ןכעלס כקכס סמ כ רוכזו 6
 * זו סייח תומטכ ןיפסכ
 לודיבס טפב סוספכ'ג לב יכ ורמסי סמ יסל6כ וקפס
 סיגדב כותכס סריכוקפ קעוכקס םפכ לוע וכו סוכב

 יקלכממס םפכס יפילססו * ץר6ס \ע םמול לכבו סיסכ
 סכ .ןוימע יפמ סד6ב -רפל ספכס תזז יכ ורמי סקמו
 כותכסו סדיחי יס קרו * 0560 תוקכס תפל ולכלי
 סדויס 6 ססס לניפ רמזי יכ ןכ וערי ועסמ יפכ סזס
 סכקסו סעוד ן6כ סלוב לטומ סיסו סלק ןמ רפע
 סיס םפכ .תויסב סד+ס רזק וו סויק קמסב ויפסכ פכ
 :ומרשי ססכ רמ6מ סינדקו קויפס ופכ סכ עעוכתיש
 םפכל סעוט זו סו [פכ [ר6ס'נותו סוס םפכ ץלש לעס
 קיז פ ילק6 סייק סכ פפכ תויס) סד6ס בטס 'ץולכ סימ
 וסו ומכ סיכופסב כ דלק יכ סמל ופרק ת6 פלש
 יפכ6 = = סכרקל סיס תק ססיו טחכמ יסיו תסכיכ 075

 ותעדמ ספרכ 6ללעע סולל סדקכ קוקו מל

 ןושאר רמאמ

 < פקממב סיקכמתמס יכ עד

 < א  ןמיס=
 'ץפכס זו .תוכופ תופפכ וכ ססש סורקו6ק .ולכדכ
 "כבד םפכל וכ סתיס ויכ6ב ססס סספכ רטס תלכסןקס
 רכב 5רב שכר ולמפס סמ זר תעדמ יל סלרכ ןכו
 ."ועספ6 ו טיל יעתטמ סוס 601 רד סיעקל סילדש
 סכר 5לקיוכו ךירפעפ בוק 6 סיירבס ןמד סיל רו6
 סמטכקו .טמסכל רול ףו נק ןמי סדט סעסכ ןיכנ6ר5
 'וקתמטכו וול ןכו * ךלמל תרמו םפכסו םפכל קרמו6
 ןכ סו * טיקפ ןסס ועוימונ יפכ קרוי ףוסלי וי
 תליני סדסס תפסיק! 'ס רנייו כוקכס רמסי
 יסריכיס יכ סעוכמ . *עכ רמולכ רכוכ סד6 סיסס סעוכק
 'רפעק לוכג 65 סדפ 6וק סקכפ 5נלקקז תויחס יס
 סדסק תיק .לכ קמד*ס ןמ סיקלל 'ס רכייו רמ(ש ועכו
 תמפכ ויפפכ פכ ססברסכ ורכיס ילס(ו סד6ק 36 ?ביו
 *'רכזכק 'ליכיס לע תפזק טפכס ףימוקפ ןוילע יפמ סויפ
 לכדיו ליכסי ןוסזק קמסככ יכ סיס םפכל ולכ 70 יסיו
 :סכויקק סל ןתוקכו תוטפכס לכו ססעמ לכ קסעי קכו
 מז 6 לכו ךלקס יכדש יכז ך5 ומכ ןיכקס 705 וזס רמכסו
 מסי וש * מעיסוק יכל ךל * ויתורדל ותוס קכוקל *יל
 :ןוס ויתוריכי לכ וכ רסס שי ךפסכו סיס ספב ולכ רזחס
 * סדפס לוכו ליפוס סיכיס ךישו * סע * קוס ספכל סתע
 ט6 )פסל ןיפ כומלכ - סיככס יכממ 6 )ע תככרומ 6יק
 כתכס סמ דעו * וב תופלככס תורוכס ןיב ףופסה לופי

 סכיקלס 'ק 5 םתדכעו קוספ לע סיטפסמ'פ
 "תלבפמו תסברמ תסמוכ ד%כס קוספכ גק יכ ורמסכ ובו
 .וזו סקזק וז ול * תופר ןלכ וש תוקזס ןלכ ןייסתם רטפס
 "סל ככ ו6כיוי ןקכ יכו * ספר לו קקוס 73 16 * קפכ-
 : קפס ילכ קל ידעלכו * כע כו סיכוסמ םיבימ כ לע
 :וכפמ .תילכת כל ןיל ןקמ 'ס לככ טעמו ברב קדירפס
 בלו + ט ים רבסס רוכויפ ומכ םירקע קדירפ (יקש
 -ובב6מ רכס לכל יכ לר * סונזמ כב וכ סיככרקומס רז6
 ":םפכס .לכות 89-יכ רקלועפל דסוימ .גומרמ סי ופוב
 :םסט םירכ6ס  תוענמ(כ 'קכ סיקולועפב קסעפסל
 :ןכובס סקמ דסלב ר-ד ערי סףו ןתמלססב סל סילכ
 . *ומממ ערבק 'וחי:5ע תלמבכס םפבק תנועפ סנ ונזמ
 =: פס ךרד סומק בומ סוכתפקב יב *תרוכטמ ףולס יפס
 : תוימיכפס תוגטסס רפי סע ןוימדס תליעפ ומע סלק
 <)ע "טקסו ןטוצמ וש סייומפס כוריפל ןתנקמ וש ןלכ
 ! מלב סיככלתמס סירכ(6ס יגזמ בור3 יכ ןפו(ב * סז
 070 50 וכייכע קכקסי טקב 3פוכס ףוליסס כול יפלו
 ודב סתר סרומס ןיע 056 לכ תו *סיכפ סקכ לש
 : "דק יככ תרכד לע יכסס קלסכמ'ט'פ ןקדב טפסמ 6
 'כרומס פוקס יכפמ ןימס סזכ סככרסס בורל יכ ורק3
 * 05 רטפסס דע ריש ןיב בר לדכסק סיס ןולחץס

 ןיכמת
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 הרוהי לוק
 650 מכ .ידדשס יכיממ ןימכ סימיכסמ סיטכש 'כ לכמת
 בוזמס ףנסתס קז םלעו יתווט תוללכס ססיתורוכ סר
 לס סיכטמכס םירקמס כג ופלסתוו םילמסכ ופכסקוו
 םידסווע סורקמ תכק תיעכט סרוכ כל יכ סרונס
 סורקמ יקב סולסש 'וכסזמכ
 רכו רקוטס לש סיכמקכס

 * סרויַב

 ב .תופע טקכפ סזק ףוסוליפס |
 דס ןימב פכמכס ףולחס ל
 ךכ סנ וכ וככרתןס ורמ(ב
 רמ6 ודפס לר ויכורק ר6סו ומלמו ריכ6מ תודפ
 תוכוכתס .תויסל סנזמ .דכמ 6 סורוקס ססל ולסכס
 ספ | *7יס וטימסנ ץכיט ומכו וי56 תוכטמכ קויספכמ
 י סלוע .תזוק%ל .פודמ ססל וכקי וכ רס6 סלגרס דכמ
 סוכ סינורק) םיו סלקס וטכ ערזג ספור סזט ךסמיו
 ומכ 156 סע 136 סתוסינמ תדקתס דכמ לודב ץוכמ
 561 ומסמו ויכשמ ורק כוסיס רספסו = *וכק6יכש
 כסויס רספמ ויבורק רחסו ולמש ןכו סרכו דיקס סינזמס
 סקמ רפ5 תולטס רוקמ סתויס לכמ סינוס 55 3
 וכדוע רכוכס דלוכ תוככרתמ ןכו * קס ומכ ססכסמת
 רוכיו6ק ןמ 'ויכיל ונוסיכ רמני סכטכ וק6 סקרב רוגע
 ןכו = = * טתוסלו סטכוי סמוקו סתורילקב וכתסי 6
 ופי סימילקסס ןמ זוסע סזיסכ תוכרלס ןמ .תויכיש
 סנלדמ וויקכ קופימכו תוכוזמס ןמ תויכיש ןכו סללו
 רלוה טנרפתי סקמ יכ סכסומ סוקי םויכוסס קעברסמ
 ומפס סממ לכו תפפמס 'פ סדכ ל[ סרקפכ ומ יעמב
 ורכס 05 לכ = * כ:ע סתוס ומלס סממ סתוסו קלכומ

 רלוס עו ק5עמל ובר רס6 'סיפולס יפולסו סקיפולקב <
 יסיכומ רטע וגזמ תרוכסמ 6 ףילפקל סכלכ ויס רכוכב
 < סילקעס רפס לעכ כתכס סמל סיכורק קש וירבל ויקו
 סיפנסקמ יסכ6ס ינומס רסוכמ סוס לזו קכ 'פ 6 רתסמ
 סידדכמ ו6- פוכפס ינזמ תופנספס דנמ סתכקמ ספנק
 גומ %ע סיסכ6 יכט ומיכסיס רספ6 יס דע סיר6
 ופלקתיו ורמ6 דע 'וכו לכוס 'ן כתכס וקכ קס6 סכוכתו
 ססיתוכסומ 'ומוקמ תופפסתס דכמ ןכ סב סזכ סיטכ6ס
 סיסקו סיריוס ייוכסכ תופלסקמ תוכר6ק יעבט יב
 סיסנ קיתורופס ץרפ לכמקם דע קוב סנויכו תומימסו
 וכוס וכ סוללג סטפ קיוסקפ דכמ סזי סעכוטכ סיסקו
 16 סיככע ית5לכ סיתוריפס תרסס ץר6 ףכטתו * ילכו ךז

 *יכוט כוס ססילע סילדנפ ומימקס דכמ סיסילב יתלב
 סגומ סמדקיפ סלכסכ קוריפס טנק סיכוזיכס סכקו

 ןושאר רמאמ =

 "ךיואה ןמ'ויכיאו ויבורק'ואשו ומאמו ויבאמ
 זרוחכ םע זרומימהו ;רוגוזמהו חרוצראהו | למ ימיכסמק וורכרמ כ:פ
 םיווהה לכרעב םילייחהו תולומהו םילגלגה 59 וכסכספ סילכדס סע

 47 הנושארה הבסה לא בש לכהו םהמ ל!ע פיו
 תלצאנ תוליצאאוה לבא הכממ הנוכ רובעב ;

 זריעיברו זרישולש כהאו תינש הבס הגממ

 . א :ןמיס <

 ופיתוליפ ופכמוס מרס[ ץרשו וכממ'יכוויב ססס ןוזמס 6
 וטכ6 -56 יכפס  סבומ סיסי סטן סיכוזכס כקו ךפסכ
 "לב גק תוחכ סע סיסי ק1 לכו" בעכו פרספק ץרלס
 'ורמסמכ תכל יככוכ סעכש ססב ועכקכט סיקסרופמס

 שלו נג רמ6ו * סששוטכ |
 עפס פויס טע סיככוכ רמ5
 ודכ = ככוכס סרן כס
 תעפסקס :וכוסלכ ולכל
 רד סיקפ רעושמס סוקס
 טק תועעקו | * סלוגלג
 יימימפס לג5בכס רסע יכסק
 סימס ככ לתו סילויקס)

 "3 בפ ב רתופכ קופוסכ קורספ תררוכ טסו 'ופלסכ לכנס
 טיקנסתמס סלכ סיככוכס = ףסופ רכני סככ 650 יכ
 וססחיב סתכוכקב סקמ סיוסק סיכלעב תוכוכיכ סמכל
 עיבק5 .רכודקכ ונפסס  תופכמכק 50ו .סמנע 6
 ככל רכדכ יו6רכ רעוטמס יעכטה סוסס .עיפססנו
 תיטרפ סכולק סכט סס .רט6 סילינומס תככק סע
 תמ5טסל לעופס לכסס 6וס ןמוטכ םמתשי וכ "רועסכ
 6רקכ .רַמ6 סיוסס .ףיטמסלו .סרוכס תכיקככ וקכ6למ
 סע ולמ6כ ללכויס קופר וככיפו יסדקס ומכ סילע ומס
 תעכ סטמ .בייסקמס טפסמס 36 ומר סול גלנק תופכ
 פכ6 .רמ5 זו ים יסימסכ רכס רכלכ לילו ןוילסס
 טסנ יסנכקמו סיעכטק ספכ סירכנקמ םדו ערזמ סדק
 פספכ לומס עורו ססלכסס תופפסתס ופכ קודמס
 ףוסוליפס קמגמ ףוס תויסנו = בע סריכי 'פסכ ר0בתכ
 ךרכוס 5 = * סל6ק יפיקכ ףולסס קוכס 3ע תורוקל
 פו6 לע קע ככ ותויסל תורוכס ןפוכ ןפככ רוכזקב
 יככומל ןוככ טכט עפס בוט עכמי 6לובתשמ יתלכ 70%
 ופכ סדנמ קר סיטיסכ סרוקס תופלסתסס ןי6ו "וי 6
 רכס יכ ולטסב וילכד ספסו יויוכר לכ סקככס ףופס
 536 סכממ סכוכ רוכעב 63 סכופ6כה סכסס )0 כס
 65 ןככו = = * 'וכו תיכס סבב סכממ תלכסכ קוליכ6 וס
 יקטמ סטגס דרי רססכ יכ סיכפ סוטכ "תו 360 קכרתו
 טיסו ןכ וו36 תומסנ ססיתהל בוטי 3 סמסו סימסס
 56 םסיתסל בוםי 3 וכטמ םילטלתטמכ (כויס יוכרק
 סיפנסכס דגמ סליכ סנילק וכ (נמיס יוכר רכ סוסכ
 דע טוספס דסק ןמ רפסמס תוכרתסכ קז רק( סזכ
 לע וכרושיכ וככטמס וכ 756 ןוסללס ךרדק לוכנ סנס
 ןטנכ רוכע ומדוע רכוכס דלוס ל ויטרפ לכ רתוסי ןפוס
 סנו םמסממ ומכע סזס רופסס יתופרכ יכ ספ5 *ומ6
 סרכומ ססץוסו ירעומ ףופק סע קגיס לכסס וכ

 "וקע'ו דנו רפס דע דלווס דפוס ירקמ לכ לע ומוקממ
2 
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 הדוחי לוק /
 ךכד יעממו יתכס = + סמס ר6ובמכ וקעל קומלס ₪
 קנוכס ףו3ס .תובס סכס לכו ףוסוליפס יכ:יקו קדס
 :ומות סכע לע םיש פויסל ופע 6כ לע וכייכע תובטמש
 66 ךרדס לע סינועסו םורוכק קוככרקס ורכז ירמשג
 בורמ ודלוס ילק6 סתו6 לסכי רסש תוקמס רכו וכלב
 ססמ ססרומרל רסס גזמס לכלמ ומלו ויכל לכ5 לגרש
 ומכו == *ס5 לט סמד דכמ ןס כ5ס עלו עבכס דכמןס
 ויבוכק לאסמ לסכירט6.קודעסו יםוליפכ סט רכוש
 "וכו סיריו6ס .תויכיס ןכו ספנ5 לינר ופויסכ ןכ ג
 סלועס יול ופזכ ירק5 סג וטכע דלוס סע ?עפתל
 ופכת ןיספ בר ףולס קשרי ןקס תוכסס קופלקתס יפכז
 וכ ולדבי רסלכ סקרפל סעיבקכ טרפכו סל(ס יכבצ
 'פוספכב ועבקכ רפל תוכוכפס ופו3ס ססכ ומסלפתוו6
 סזס .ןופלס .ןיכש סופוליסס סעט לע דועעל סכולסו
 וקשסמו ספ * רכסס לכל ספ וס 7ס05 ףוסולופס 6
 סע דכמ וז סוטסל תעדוכ סריפי סכסו = י ומסללי יב
 ןופלקס ךרדכ סיפלככס סיקסודס ילימ קב וכריטפנש
 סתיסש יכולקסו ילוסס ולממ עלזכ סשול תוטספתסמ

 6 סיעס + ךיקופרס רפלכ ססכ ססוק ףומוליפס םפכ
 טירבדס פכוכק ףלקתס יפל יכ סל וילכלכ ףוסוליפס
 לע ןויע סככוכי לוטו סכ לכוי פילו םיי סלכז סקקש
 ולכמ כלל תוכש ןס 'תי .וול6 רש6 תוכסק תולפ) תשס
 = סכומ 65 תוטרפ סקסו *.סעילי " סכוכ סקכ 5 ו:
 ורמפכ 'כ 'פיכסב סרוטס רכל 90 קוו = סתכקנ 3
 רבל לכס וס וטסיר וסכיפ(ורפ[ םוייסס ןייכע יב.
 ופ רספ6 +6 .תויפוכ6למ ,סכי6 לס קוסכקכס .ו36מ
 סע יפכ וספוס לפ66וסס רכדל תכייספ סכס יקלפמ
 תיכטס סכסלו - :* תיכס סכס ףיסס סכסלו> וילע ץוסש
 בויקה .סכמע סכופללס סכסל עיביט לע-ןכ תיטילש
 סוקס- 536. * קיפכמ 55.56 קולפ5תטסס עכמקל לכס
 לכ 6רובסמ .סלועס פוש כמ .בויחפ סז .סע ןומ6י 5
 ( וכיפס ופ )) ףובסמ לכס בייספסכ סכופלרק סכסקמ
 םויסמ סוחס כייסתס ו6 ( רופס תעיבעכ ירדעק בוי.
 ופלועפכ  ספולי סוס .ילכ יעבע -ויק -6וספ .יפ )
 סנידי ול סיס יפ) (משקמ לוס בויססס 16 ( תכספכמ
 ומכ ( .ותעידי .סכמ רוס .ךשמו ₪9 ךל ריסמ ותויסב
 סוסס בויסס ימי לכס וירבד ןיכי 6לפ ימ ויפפ רמסימ
 לכטומס לעופ סוס לכסס יכ 5כםסמ לכטועס בויפכ
 (ובכש יפ6) בופ6לס ץיסס סכמספ ' לכפו וקויס דכמ
 סקכס טילססו תוסיכמס תונלדמבש .סכוי\עב לכס (יס
 םונסו וכול בייחתסס סעכ סכר ךרכתי וסט רמחס לש
 ץישו .סכוכ .סול סי ףלו ופולוס סכר יס ו סכסכו 3
 ןיכעל .ספירד [יִס סכוכקפ יפל יע ) סכופס ןיכש וכ

- 

 | א  .ןמיס ןושאר .רמאמ +
 סילנככס סורכדס .ןק ןסו (\ ופענק .םורדו לקפכ
 פמ6כ ער ןקיפרמו = * סוכב יפנכ תרכוכס ותריז(ב
 ץורוקט תולמס סכסו ינכט ןיעב 65 ץקיפו * ספסתב
 6וק וממעכ לחוימ לח סכקכ תופוע תוכוטו תו6למ
 ףוסופיפס 'תולמ6 סכעפכתו = *תודומס םוש 36יכד
 ינבטס סוסה יכ סעס ת6 תעד למככ תוערסו פוקרס
 וכוככמ בו ךטעכ = * לכודעכ .סילנל בק ןמ עפופס
 סימטס :ןמ 5 60 קרעופמ 06:ריטעי רסס קו ופכוכו
 רוק סיסי סמכעמ .ססל 65 יכ = *סיפרככס תלעותל
 ל = סרוכס פלכק  פועכ תובזמתסב ולעסנו ןכיכסל
 סיס קי וס = סובל ךרד ספ סישוע סק 050 לכ תש
 וכולל רז ןופב יקלסב ספרל קספ ףוסיליפסו * סשוע
 לבלב %וס רדסופכ "וכוכרכ לכס קסועו לטופס יקסבס
 קילד רוכ סו ג רוכ יד ןיכיכס סייסרוכ ורמלכ ז יס
 סיכוטמסי ןופ36 ףל6וסועדק ןמ קפכו דגכ לוכ יד רסכ
 :וחיתפ ןירפסו כותי כיד ןומוקי יסומדק ןככל שוכרו
 ופסכ סימסס 50 זמל רוב יד ןיביבס סייסרוכ ורעב יב
 סימולס סיתייקס .םיככוכס לעכ יכימעס לג3נס סוס
 3כ5 ןוימעק ףיקמס ,סוס סוס 9גפבסו 00 50 תוכוכיכב
 רכוספ יע סח םיו .*.סיכפי סב סיסלח יפזמולופק תכס
 סילנל נק רקיכ 05 *  ומכעכ וטיכמ פוס :פי טלוכס יכ
 וכ יסו5נלב \ " ספרכם יפמ סיכסלמס 'ע סיפבלנתמס
 תורככ .וכינ6 סיפלכ סקפ .תכל .יככוכ 'ז5 זמר קילל
 לכ וכ יל רסכ = סרוממכס ורכ 1 תעבולל תוקלול
 ₪וקפ רעופמס יעכטס סוסס ל זומלל יסומדק ןמ קפכו
 (רקכט רפפש סו ירעלכו " סיכוילעס ןמ ךשמכו עפוש
 תוכופ קוכסל ופלקתס יפכ ודי לע יכ רסכ (וסס עפסס
 םימכ טז רקס סזכ דספקקו סיוסס ךטמק = + רכממכ
 תוכוכת .סזס סוס עפסי עיבי סול טוי יכ * סורבכס
 פעיו סיככמס ףופפל וקוכתסס יפכ סיקרכככ ץונוש

 סרמשב לוס ונווכ סולט רשפ6ו * סרכו סלט תוכסס
 . קרטס יכסלמ סיפרככ סמוי\ עו לכ ןיפרוד ןיפ'פ
 סיטדס כס סילטכו .סריס סילעולו לוכ יד רקכמ
 בכ לע רמסי ך6למ ספ סכס יכ + ךפכוע[ סכר סילקכמ
 ןיכע .סריפ סרמש סיסיו זפ יכטכ סרוטס רכדכ תוחכס
 = פע לככ סוקמ לפ וכוכלכ דספססו סיוקס סדיעתס
 םיככמס וטכו סויס סופיס דע סכנמ רווספ לע סתויס
 = סוי לככ יטוע סט סככו סקס טיח( ופדסתיו סקס
 סי 'ג יס יעוברכ רכסק ירכדמ יכ ספס * תופילס
 םי ך65מסו סס ורמסכ וטופפכ ןכוי ולכל זס רמלמספ
 ומכו סיקד> .סיידוטיס .סיפובס ןמ וחעל ללככ סיספ
 סיעסס ככ 3כ סק טיכוסויסי ןופמש ףל = סוזס רלכפיט
 | ד וכוכרו קו וקוכמ עע רעופעס סוסס סיכיפסקט

 קוכרו



 ןושאר רמאמ | הדוהי לוק
 וכוכב .סוק36-יכ6למ סס ןועוקי יסומדק ןבכר שובל
 56 סיפכמ וללמפמו וכיפימ סילקועס ולבד יפוע סב
 וכ סזכ .סרוקו = * סקיכולש לי 56 סידכע יכיעכ ותוכט
 ספ ןו6ס סכטקכ סופיפפ וקפ ספורב סיפוסוליפס וש

 א 6 1 ןמיס

 + פויטעמסו : ויקוכס ומלסכס ימ לסמל ליפס רכו כחמו

 :תויטעמבו תויעדמבידומל:סכלכ תוכסלמס סוכ וללככ

 ףופדי 56 = * ןוכסססו תומלפק ןמ : פויתודמב ירסומו

 תומלסכ ןולסס ופי ךיפרמולו תופקקל ותטק ךרודס
 סיל 15 נק פסמל קל סיכללמ
 יכ ספעד ופל ועמו \ר6
 סיכלוס סוכל יכ6למ םיו סו
 56 / סוקמ לש :דקוקולסב
 * כלב פורס טס סיסי רש6

 ..זסותפ ןילפסו כיתי סכול

 לכ לע וקוקפרויכיע ץויסל
 םי6מ תקל .סדש יכב וכלל |
 יכ .הימלעמ .ירפסו .ויככדב
 :תיבסמו = /טדוי\ ץפס שוק

 ףוסוביפס תיעדו סיטרפב
 סע לע סקל ןיל \לק רכפב
 ביוככ = סיס .יכ וכוקסיש
 'ורכְס משסו יסתול ותדלב
 'בוככ כו ותלמ םעכ לכס יב
 - קדכסו  תעס פע ןוכרץ
 לכ סכועס יפיע םיל לכלז
 סניצס יטרפמ טרפ לכל
 יפכ 7* בל סל%0:יככל 5

 ;רובבוסמהו תרובסה .?קכלקסו 65 רקבדהו
 'וקבדהו סתוא האור התא רשאכ ולשלתשהו
 ןיא תינומדק הנושארה הבסה רשאפ ןומדק
 זרוגס םלועה ישיצמ שוא לכלו הלחת הל
 ככ תרויביאהו תוככרהה יפכ רמגי םהבש
 ומלשנש שיא שיו ןקטלפ ול ומס וטמעב

 .אבו ;גיתובס .ררסחש שיאו םלש אבו ויהובכ
 תרוצלובקמ רתוילןכוה אל רשא יעוככ רסח
 ףוסוליפהו ןורסחה  תילכתב רובדהו סדאה
 תרולעמה םהב לבקי תונובח ונכתנ ול רשא
 רסח אלו ווישעמהו תויערמהו תולחודמה
 חכב הזה תומלשח לבא תומלשה ןמ המואמ

 רסומו דומל לא השעמ ידיל ותאצוהב ךירצ |
 הנכוה .רשא ןיגעה לע הְָנכְתִה הארתש דע
 + ןורסחהו תומלשה ןמ ול
 יקלאה ןימה ןמ וב קברי םרשהו תולכתסהל

 ןיא םייעצמאו

 :יכ וולע ולכל סדקס ופיפס
 פומלסס ןמ סמולמ רסס

 5ע ןשכב ולכד סיס'כמף וכ
 כסורוכ סיס לפכב'וסוליפס
 ןטק תומלפו  ויתובכדמ)
 * סול ילו ןולסס לולב יכבל
 תולכק סל ןי6 סייענמסו
 ₪0 סייכ למס סדקט סמל
 סיס כו .* ווקוכמ וזמלסכט
 ויקוכס ורטסמ םילו "ןליפב
 סב סעע ופוככ רסק כו
 יכ סייעכמסב ורבל סילטסכ
 'ןמופפכ ס3טס קנרדמ יב
 יטוככ רססס תנרדמ ןיכו
 לוק סכקו סדמ ץכלמ כורש
 סב ומלכוי סודי תכסר
 : קילפת ןי6 דע סייעכמס
 :וכו יקטס ןיעס ןמ וכ קכדי
 סקכ סלעמל תכב 65 כפכ

 לכ = תויכיפסו תוככרסס
 סרכז סלקמ .תולמסו  סינומסו .תולוכק .תוככלסב
 "וכז תזככסקו סוכיוסס סקפ ר5פס לכ עילכס תויכי6כו
 6קסכ .םיו .*וקכותסע 6קפמ 6דסב רוכיקס פריפכל יב
 * תויכיפסו .תוככרסס ופכ תולמס פלס סכ וטטטכט
 תוכס ורטפכ יכ ר6וכמו סטוספ סיס וו ססכ קכוכצ
 לכקל .סככס יטוכל ןיס ופוככ * ללככ לכס רבי ססכמ
 וכוכד סכ סע וקלוכו שיש ךפספי סלככ ך5 * קטכסמ
 ףומס כ = זכו רתויפ ןכוס 5 רפ6 = דע וכ סולט
 תילכפב רוכדסו סדק .תרוכ גיטסל 050 וכי ופככס
 סרומס סללכ 1550 סייטוכס וכ רוכזת רוכזו ןורסקס
 051 ןויעס ךרדמ 05 תד כומ6 סקל ןיפס סל ככ ספ
 136 ןוד ג קרפ ופינפס קלסכ כפכ ןכס יסלכק ךללמ
 קנרלמכ 525 סכיפו סורכדמ סכי(ס סייס ינעכ ןודכ
 = סל6ק קנכלממ סוטמל תושכמכב סברלמו סד6 מב
 קנומת ססל סעינקט רסל ףוקס תברדממ סלעפלו
 "וסופופסו + כע ףוקס רכסמ רפוי סרכסו ורלופו סד6ס
 וקנטכס שיש קוליכמ יכסס סע יכ ףוסוטיפכו ורועיש
 ססיכפכ ליפמס * וכו ויתוכס וכססס םיסו * וכו ויתוכמ
 * .ויפוכס ורסספ שיקס ל יפוככ רז סליס

 ןיכעכ .סופוסוליפס = תבק
 ויקומסלמ רפסכ 13500 פעבטכ סקסכו לופס לכסס
 לכל תז = סירבד !פכס .סוכירמב ופופ ביסס ןיש
 סנרלמב לפס לדככ כמ ם)55 פוס יכ ךכל 36 ביפא
 :נלכ ךומסכ ףוסוליפס רפכיפ ומכו םילדכבס רפי לכמ
 5גלגכ .סכוממס ךפלמס ךמ קוטמל וקברדמ ךסלמ סוסו
 סככלס ללב טיכממ סל * עפשומו לכשב וסויבע סריס

 םסכחס ויקולוס לע לכדו 'ותעיסו ץכוס [ קתעד יפ5

 ףכמס יזכב רפסכו וט'פ'6 רעפ יטסס רעס רפסב ףיטל
 בכללס קעדל = סל כ יימיקטס מרב יניכממ 6 : בפ
 לס .תומסב וכס תוברע לז רמשמ רול ץילמס רסס
 גרמפכ תופרבסל ודיתעס תופורו תוקסכו סיקידכ
 תוכרע 'יטכססו סיפיככס וסופר יכ גז קרפ קס מז
 * סיימימפס םימרבק יעיכומ לכ פס וכ ברעתסל
 לכ \ סותיכ .ליכשמו .גופמ סלכ6 סוס לטופס לכשסו
 סמו וכ ורמלו = = * סרטויו סכדס קולפפק תולכמכס
 כול סלב ורוסכ יכ ס6ורס ןיעסמ טקסס םסי וכלכשמ
 ישו = > ביו יטימסב רפכקים וומכו ללי כ לכטומס
 ןקפוו * סכקב בכמ סלכס ומס 6לקב רט גסומה לכסומס
 שוק רפ* לעופס לכטס עפככ וס לכרל ליסט רודס

 סופמ



 הדוהי לוק
 * ןכרכד .לפ6כ תולפטס תופכעכס לכ סומיכ
 וס לעועס .לכטק םפככ סילכלמ 93 רפש 5כסומס
 רט6מסמ 01 פ נכטרס לבדכ ימלויסס לכס גסומס
 סד6ס תסלטספ ןפככ ףוסופיפס רוגפ סע ך%* ןוט(רט
 לופס לכסכ וקכלסכ יונק
 ףוס ס "ממ כג כמ ומכו

 רעסכ | ףיטל סכחס .רכל
 טי םז 'פ 6 רעפ סימטק
 סיפוסוליפס ןיכ'כסומ וככיס
 ספד לגס 'מ6מסמ בז קרפינכללס 630 וסוכיכסרפ6
 וכ ויקוישכ ללכמו * סידי יפסכ סזק תוקכלס תורספמ
 תופכסומס 136 - לכ .גישפ סד65 רטפלוקלכ וס סכס
 וקכ לכ סומימ וס רס6 לעופס .לכסק ביסוס 5
 ס6 קל י ומע קוקכדֶס ל סלפי ןכ סל ךולו : וכככוט
 תופכטומס ושל וכניססב קמ ןפוסכ וסגיפכרככס רמסכ
 סיקת סמ וכקבטק 'נרדמ יפכו לעופס 5כטב ןלכ ןקס
 : וקע קודחסקס ץרקק סיסקו ותול וכקנסס קנכדמ
 כיד6סו נכלל לידנק ןכסלע | הוחת התאו

 ת6ס רתיב סוס לעופס לכמס סכ -
 קוקוסקו פוסמס וקתפמ ודיכ רסמ סוס סנמב זע רתוו
 יכטס יקלסכ לכזכס ורפסמ .יטסס ל6מכ סיקפומסו
 ">%6- * סיקסכס רווכ6 יככטמ לע וסלעק סימכ זספו וכממ
 ודכפ תור = .* קמ6נ ינרופס תעד יפליכ | * לש
 דיק לכ)\ .סיקפוטסו .תותוקס 5כ) תולילע וככתכ
 סתשוככ סקיל ודי ק6 לס טרשי יככ יליכל ל. .סקזחס
 עדות ודב ךתכ ול םי:פכו = *זלס לעופס לכפק 6
 וכבד רס6 76מ בורק = * סולסכ רכדלו סרמכ
 כקעיל ויטפסמורויס ומכו = * לקספה ףוסכ ףוסופיפס
 ותיכ לכב יכ'ק דכע ספמ ןכ 5 "ויתומק3מ רפסמ יכסכ
 "רוטכ ןק סמ 6וס רסס 6 ספמ ריסיוסויסזכ זוק ןמלכ
 ותמודנו וככ לע ביסס עופס לכטס-תס יכול נק וכסכזס
 סויפ סי תדסוימ קח נססו תיטרפ סעידיב סלעככ סלק
 זו * וסככ רס סזק ךלממס *ע וכוכרו וכפסכ עיפסי עיבל
 ורמפב קכס ץימש וקל6ל ומכ וז תולוכס תכוקכ כמ יכ
 סרוכ סלינו ספוב לכ5 ןקכ שק סרותס ידוסי 'קמ'ד קרפ
 סיטי6 6נקכס סרוכק סיסס ןקיטעס ךלמס 'ע 5 טיול
 ןתי ןק סזובכס פס טפסמל ספ * ספל רכזכט ומכ)
 דוככ רטוש ולכולכיסבו רדסכ 'ס לוק ווע לוק ופוקכ
 קתמס יב עד + 51\ סרועק רפסמ יכטק יקלחהמ יפ 'פ
 תועכמסכ'עקי'ס תסמ עפוס עפס (וס ספוקמו סטוככס
 לע עפטי כקפו סלקק ירכדק סכס לע לעופס לכס
 סדקפ סמכ ךיכיע מ סנעכ [פו * בע וכו סמדמס כס

 ןושאר רמאמ
 וכ ו

 ולכש וב קבדי לעופה לכשה 'רקנ איהשרוא
 שיאה חהאריש דע תודהאתה תוקבד לעפנה 55 קוקו : כז יט ףוסז ים

 ץיא לעופה לכשהו ?וסס לכפק וספ 5 אוהה

 א | ןמיס
 -ב3 50 ככל ו ןוימעכ יטרפ פעד םי סלולס פד ופמ יכ
 < 3ע סכומס סרוס םיו זי 'פ יכמס קלסכ סב כוססי ןכ ל
 סמ סלועמ רתוי .ןפו6 לע 'לס ןימ יטוסכ לכ קסנפס
 65 ןככו .י ויפומסלמ רפסמ יעיכרכ .נכלרס וחיכסס

 סע רכד ותדוכצמ | רבכ
 .תוכסכ = סיכסמ = ותויס
 ויככד תלרוסכ .ויעכמסס
 כג סלוספ וכו סולכזכס

 מטס ןקכסס ףוסכ 59כ ךרד =
 36 כוטכו = * קכפתו קול |

 ומפפ בנכס .ףוסוצפס סמק כ רמזכו וכירכד לול
 ומכע 96 סט יכ סקוסמ ספע 60 ספסנ ירזוכס ךלמס
 סכס יכ וכ שי סיבלקעו סוזסכ לכ = = וכ סימ ןישלובכ
 קס דיו קופיוזמק וותומרקסב למע סרסו ןו6 לכסי
 :* ןרוקמ עבו סכ פכקי רס6 ןקמ .תוככסכס תודלוקב
 סוס לעופס לכפל תסחי רש ךירולו ךימוק רמ(כ יוללו
 תוסמכ ותיסכ רפ6 ךופמ לכס קלכס .קלוכט רח(
 וסכירתו ןויוק פולג לטמכ ופלפכו סיקפומכו תותוסכו

 =. * ךוסומחפמ רפסב וולע ךסעד םייקל קכילמ ימ לע |
 ךרפממ סקופ (כ סחמו לפרטימ סכיפתו בקעימ סקלסק
 לוד רטפמכ לוכזכ ובוק3ל"ס ססכ וכסכ יכ קכקכ רס5
 ירו קלרכ ךרושב סייק רוק ךמע יכובו יעטינ לופס
 כו ןוקכלת וכו קכדפ ובו ספ וכיכר ססמ רמ6מכו
 (רוכס 35 סיפנפסו 'זוככס וססיב קדכקו תמ6ק וירבל
 פסש וטלוע יסיו רמל ולכל וס יכ תוטעל ףינפקס תו
 ווקוסופפב דומעיו סוכ וס *  סמובע ספילפכ רב
 סדו6 כוקכס רטמ דעו ןפעפ ךתוכ) וקלמ תוסעככ
 וכמ םי לל ןמוש סומש קוסרמ תוכע 605 תוסע יכ ךלס
 טסורבס רמ6 סי6לפס קייסע .עתי ויל תודוכל םכע
 כס .ןק .ספילככ ופפס רמ6 קוסרמ וותוכע סכס יכ
 סופט כיכ 5רוכו .* ןמול קכומ6 תפוס קעדס סוייקל
 סונסב עדוק6 רי06 ק6רמכ 'ס סכשיככ סיסי סל רמל
 פס וכולע .תוועל ךלמס ורחל 6כי ימו = *ו3 רכר6
 רדירוקכו יטפפס תכתכ ת6 ססילעמ וטיטפסב יכותכס
 וכ כבסס קעד לע סת סב .סמויברוק רקמ סיילע 6
 רפטס קיתקב וכמסב סזק לעופס לכשק םרבי שרב קלכ
 בורקסו סקגרלמ .תירקשו = 311 סוכללקס רופס 6
 סנועק גיסכמ "וס יכ ורמ6 = לעופס לכסס וכלכש ססמ
 לודס ופכ סזו'וכו יכסנויקס כסס כקו ןותסתס סזק
 וכיכוע סכס * לכע סורוקיפל פ5ש 15 סתפכסו קמ ל
 ןוטסכ וכינ5 רכדמס ויפ יכ ךילני כ יחס יכועו תוסור
 בכסס וכ * 3פכככ רלכט *1יק56) וס שודק סלק
 6וקמ סזק ילויסכ סככ וס סכמ* יכ כס וכויס ילויקס

 רפקה
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 :סבופס סו ססכ פל וסו לעופס לכססו * לעופכ ל סכס
 לכסס 6וסס וב בוקכס ססכס ת6לוס ופל סלול קרפוכמ
 ופכ דטר ן סכ יוחס לסל עדס פיס 930 לעופס לוקס
 = \ פפסמ ןו6רב גכ ליס רכוש

 יכ וקמסכ :6"פ ןותועסלמ =
 יכ6לויסס לכפטספ 700 עד
 וזנעב 5עופס לכמס סוס
 ₪0 וכ וקיקכד.רכמש 5

 לע כ ומ (כמכו קככס |
 תולכ:ומס | 135  ליכטיש
 7[ קומס יכיככק טוכמסכס
 * וכו ם5כל ץוק סיוכענס
 :בועיסב םילרל תכמ6ק לול
 לכטס סוס ופפכ 6וסס םיפס ספריפ דע רז(ים ןוסנס
 סלכס = לח6 *  סקימיב :יוכט סום ילכ \עופס'6וקסש
 ולרפתי 6לוודכלפי כוטס ולכזיב זיולועפס םימיסקמ

 60 ומפ6= סתע סכל קנס דע וזיכקמ ועכב 56 פיש
 תוטפב .םס וסע סבל יסקרבב 51 סרכדל סלול סו 5
 םיכל. ןוטמ ותיב תוספב סחוס רוק כוקכסו וכ ויס
 כקע" |* סבלכ תוקופ6 םידכוע ' ויק וקם ופ5
 ויקס יפמ ספכ ספו6 6רוק בופבהו'וב ויק תופפכ יטכס
 "< תולק6קסס םילקס ורז0כ סככי 6 06 503 סילכוט
 = ךכוסו ר6כמם ומב וילכ םס ולי6כו \עופס לכסס סע
 < דבק כוטס ססצמ 50 ןווכיס 65 וכו סלכ וסמתסי (לו
 - םיפוסופיפס ערו]יב לודב .עונימ טז ירססותומכע
 ויס יתלכל טניס יעוכרב סב ךומסכ רוכוימ וכ
 :וופמ 56 סתוסכל ךרדס סל .ןיכקל קל 0335 ססעמק
 ופכ תולכמכס תמש .תכיסכב ינכסה עדס ףוס סכפס
 סזכ סכר 526 * 5עופס לכשל סוכ תוטלקל סקפ קמ
 'םק .ף6 וכססי םימפפס סיטעמס יכ בוטסו'ס קמ יפב
 :סומס ךרדמ וי5ס סכירקיו סכ רסכיו ףוסוניפס 6
 רתויק.ךכ לע תוקוסו פו)ופפ יסיסכתב ומכע ריתכְסל
 ךרד לע םילכדס רודסב (רוכ5 תוטלס5 ידכ כוט
 ותכע רכט סוכ ול סלבס 690 יפעש תפוכיס יפכ בוטס
 ססעמב דובכ ליכסמב סוסכ 650 יכ לדבככ פוקכד סוש
 כקעמ וכי6 טפו לוסי ומכט יפפ .0טס רפויסו קדס
 ת% סיפטסל סז ךרדמ ןכ 0 ופ סושנו סל כומס וקומילש
 :תסרקפ וכוכי סק גו וטעי ןכו וכי וכמע רפ6 קלווס
 526 סירפ לכ לז .יכוקומכ םינעפס רפכס ע ןויעס
 יציברכ תמסומק רוקס תזו וכרכד רט6כ .יפוסוליפס.
 כוטס לע ווכ לכ ורמ6ב סיפוסוניפס טעטמ טי "ימ
 קוטדתק5 .סכופעקו .יוללס ךללכ ערס ןל וליסוסו

 ןושאר המאמ |
 :ןמ קומלסס תשנוקב וסומכ לעפתקל 0 ךירנו רמסס

 וכשל קול לע פה לכשל זכולכ םה וילכ לכ
 םהבשמ-שמ הלחתב היהש לעפנהיל יהה
 לע סניסספ 6לו לכפסוסב פלט 63 כב תומלש ייל ותאצוה סרט

 ח "א מוטי
 :יסומיכס ועכקו בוטס ךרד לע'יככדס ללס רז( רוכב
 רתיפב וכויע ימתסל וססעמ ןורסכ כג ליעויו כע 'וסו
 וסרובט ועכ רסס ןכ ללס [ר6 סיזיפמ לופי ז תלו יכ

 .םוסכס 56. ותוטב ידי פ ותנטק תגרדע ןלעמ סד
 סמ ךלד לע 'וימטנס ויטוח |

 :כ'פ ןופפרב סרועס תכפ :5רב'א לר םירחא וילכ לכ יבושיו יונש םהימיב
 :םומלט לע סיס רפסכו לזו כ שוקק שיזס ילכיי 555 ארו אוהה שיאה

 ומיימע .זשכימלש רתויה םישעמכ אלא םלכ ושמתשי
 096 ויככסומו וקכפסע סע רמבו םונינעבש בושכר םינוכג רתויה םיתעבו

 פוקו = סקומתו

 :וקרססתו 'לוכעכ וכ רעזכ +
 וכ ס'ס 65 סיקל6מ טעמ
 סומסרופמב טמתסקל חב

 ומםרופמבסיולנכ וליפקמ = "לליל
 כו ופכ6  סכונמ קז סיס 65 סוכעה יז5ב שוסו תוכנב
 תויכוימדס ויקווסק 56 סטכו סרמ.רססכו ותוכב ניפק
 :8כק5 ץעס בוט יכ 'מלס-ומכ תוימסגק ויסוק תוסכסו
 6יקס .סנטקס ללוטסכ םכעכ סיכיעל וס סולת יכו
 סחק ורמסב סז לע זמכ ומכמ רבססו * כמ וכו תי'כסש
 לוע סה יכ סיטעמכו.פודמב םיקידנס יבכדכ קכדקו
 .וקכס סוסקסכ םיו וכו סלימלס קוקבדו תעָלַכ רויכב
 65 וסקס םיסכ ירבו6רמוב .יכובר וילכ לכ.ובוסיו ןקב
 סנרקמב וכוס ויכביס לב יב סכוכסו* וכו סלב וסמתסי
 "וכו יקעבו יקלס רתויס סיסממב"וכו סלכ וסמקשי לש
 ןיכצכו 'רריסמ'יכפב וקסד קעסב יכעמ סקדכ תתל ןינכ
 56 טיפ ןתי יכ קוב לסמק+ =" קלקכב תלעותס וכ גטו
 סתוש ותת בווט *לכופ רוכפ3 ילכ וס ףסכ ןויכ6ס וקעל
 :פכס5: :סקלעות פוס כורק יכ רסביו םולית ןגדכ ול
 ו5כ ולמשב ר* מיס 'כ רמלמוביספ רפכתכ *'וכו יפויסס
 :פוסו :5עופב ספסל סמוק סוס 960 י)ויקל סעוד לכמ
 :סכוכסו + וכו סולכְסומס תורובק וב ויסיו כב רבד לכ
 :פכ תלכק 56 ןכומ סככ פוס ןוסלרס רמסספ .ומכ יב
 :ןכומ = סכב וס ינויכס לכטס ןכ .תויעכוטס תורונס
 פוס רדס כותכו * סו5כסומס תורוכה לכ לכס לומ 6
 7.5 סדשכ יכיעו קכעכסמ 65 ודכקו לו ( כ ולסמ )
 :ממסה יכ ררמסב וו5ע נכלרס רופיכ יע לע סכעבטק
 צימק יכ תורובק וקטיבלכ עכסי 53 דטפסס קכס (וסש
 : סכטבספ 65 700 כל יכיפ ןכו וכו פורס תורוב םסכי
 .רלויסס לכטס ןיכעמ קומע דוס רשיכ סובו תולכסומסמ
 לע סב ולו תוקוכסמ ופכפ דנמ סורע ינויסספ ומכ יכ
 :6וס תורוכס ל%ילויסס סחיס דע 'וכו ןכ סלכ סלוכק
 סככ סמתסמ כע * קולכסומס )6 יכ6לויסס לבסס סמי
 סדמק סמתסי 16 = חככ + קומלס דיל ותזכוס סרט

 ורַכְמַב ו



 הרוחי לוק =
 סיככומו סילנלופ יק)כ ספויס קע סככ ופוב ירבשב
 ותולמ ןיילע ולכק 65 יכ כס 50 ויוככ לכס 6
 5מ6 לכ ל תוטסל .תיכב רוס וקויקל ססילע ותלסממו
 תומלס 36 סתויכסכ וכוס סה סיכורכ ןיילעו ץופחי

 | א = ןמיס ןושאר רמאמ
 * סקוסל ךרלכ ןוימדס לכ לע ךילוטכ סתויסל וטפכ
 "לכמ סמכע תייכ6נמס סגרלמכו סלעב כ'ג בוק לכ6
 וכ קכדו ס3עמל ומטפכ \עופס לכסס סע סתוקכל
 ז "כו קקליס לע תולק6קה תוקכל 1עפנס נכס

 תווס 6טכסב סכמ( ילעופס
 וקנו 60 3עש ,3ס0טק
 וקכנכ .ותמעל = סי
 סול יכ ודומעי ודמעבו וכ
 ** סקיתועומק וספוקכ סיסא

 סוק תומלסס לוק .עיגקבל
 סת סו סילעמ כס לכ רש
 לקו .י ולורמי 56 סלכסכפ
 וכי סמ .דנמ  סילכדס
 ץונטס  יכ .סכעמסת ךוכזמפ
 םפכק | ססכ :לק0כ סתומיפ
 יתוס ומס יכ ף6) * תלכסקמס
 עכס עפס סור יכס עפס וב
 קיפסי יתולב לכ 65 ןוכל
 וכו ובעל ורועיס בסורּב
 דע יט יככטק' וסכסמ יקלוול
 "ולקס 6וק סציקיוב ילונלש
 תוספכ = קסכמכ = יתוכ 6
 :ססינפומכ  םמקסס יתפ
 ס6 יכ סכלמ לכ תופעל 16

 .קרזו סכימעפ  שצטוחו םכעפ ביטמ .היהו
 / .דימח : ביטמ
 ירחא  םרשה סדַאל הווקמה העגהה תולכת
 הניכמ 'וקיפסה זמ הדהוטמ ושפנ בושת רשא
 ךאלמ אוה ולאכ בושתו םחתמא לע תוטכחה
 ןמ תרררפנה תיתוכארמה הדמב םג בושתו

 תוהו לעופה לכשה תגרדמ איהו תופוגה
 ;רניממה ךאלמה ןמ הטמל ותגרדמ ךאלמ
 םירסוחמ םיטשפומ םילכש םהו חריה לג לגב
 סניאו הנושארה הביסה םע םימודק למק כ
 םלשה'דאה שפנ בושתו םלועלןוילכה םיארי
 שוחז פולו דחא רבד לעופה תרוהה לכשהו
 ותיאו אוה בשש ינפמ וירביאורפוג ןוידכל
 תכב בשש ינפמ םייחב ושפג החנו דהא רבד
 וטסיראו ןוטרצאו טאר פסו 'ויבלקסאו סמרה
 לכש הו סתגרהמ ₪ הלעש ימ לכו םהו אוה יכ
 הנוכז השא והזו דעל דמוע דחא רבד לעופה

 | תולה .תראזה ;רגרדמהו

 בז ןמיס .יעיכרב וכ (כוימו
 *"'וכו סיחכ וטפכ ססכו
 לופויס סייקכ .דוע וכ ר6יכ

 רככט וכססב וטפכ .סוכק
 יטמרס "וכו סמרס תכב בט
 < 'פ * לופסס כשס רפסכ
 סנועו רמתמ סכק6כ פודש
 "וקלות רפסב בותכ כמס לע
 סמרכ פעל יפל יכ ימכקס
 906 +ןומדקס ךוכפ וס
 :ופכ תופנחשמ תורות סיכס
 טכקו תוכרפס יקל יטפפמ
 וכ 5ע-םיסלס יפ5רב גס
 וספרופט סיסו ספכלק ייל
 לוחיכו סקס סימיכ ןקומלס
 ןכ לע יכ תוקלפס קמכסב
 ךוכמ .ךלסתיו וימע מכ
 סו "וס יכ :1נו יקטק תל
 פע :ר* "ס יםימסכ .ןויע
 קמנטס ויספ יכ בורקס ךרל

 רועקל .לכטס סכ ץפמ
 יתקלס סלכל | יקקלנסע
 ולכ6 = ופל | םי6  ידוככמ
 ' בע "וכו .ססימככ ווקס סגו ומסכפס ידוס ילרכבפ
 ןופסלק .קנססע :כ'ע קרפ. ףופ--6וס סנ .סלומספ
 וכיסמכ ןוינעס ךלמקס ומכ וכ רמפ ופול ךקכ ולרב
 ::גתנסכס תו סנ ףשו *  ספועס יקלק פכע דרפכ וס
 - "וכו ס3עכ רוכס וללככ סלועל כרכוקמ ותס נשקו 'קי
 3דכס ףובק ןמ לכ וס 7765 לכ(כס סכקכס 5250 כ
 וטספתווס סזק עפסס לעו * נע וילע עפופ (וקו ית6
 59 סיטפסמ תפרפ ורמסב \ עבר ןווכ ףונקיקלס 3
 ץמ6תסכו = * רבו ךרכו סכיק56 ס תש סתדכעו קוספ

 סימסס ןמ'ד6ס לנקוט ףוגק רטוטס קכ ץע6קי קקפכס |
 ולס תולטק תסמס וטמסכ 63כו יכש דפוק קכס וקו
 קז ופ5 סכוכס סיסתו קככ תומלס ידיל ותזכוק סרט
 סרקוטמ ופפכ בוטסללס6ירס6 : תכלוכמו סטוספ רתול
 ססיבמ סתויסכפ לכ : וכו תומכקס סכיכמ תוקפסס ןמ
 יתוקפסק ןמ רסוטמ וספכ בוסת 16 ןסקמ6 לע ומכסס
 :בוטקס דבפכ וו 05 + וכו תיתוספממס סקמכ סב בוספו

 ונע תלטוע סד6 לפומכע -ךרד לע וא .הרבעה ךרר לע םיהלאה ןוצרב
 בס וכוכר ק9קת ליסס כו" "-בדה תתומא תעירי שקבו והפדר ' בוריקה

 יסקי וס כוקק יכסוקמ
 ףוככ רקויו = *דמכע ךכמ ןוגסו וול רבד לכ תווי
 ספרי סו 'ק יס י5ספטמיס .רמסמ ךרד 3ע ופרפל
 רקסרפכ ונילכדכ .רכד .סוס ( תוןופגק ןמ לכ ) ומממ

 * כ וכלכפל בוריקו סרכעס ךרד 6וס יכ רמבו
 *ומסנ סירוטס סכימודו 'ס דיס ןיע וכרז63 יכ וכייכעו
 * ןופק 5 רכס3 סד6 ככ ןופלכ סרוק סרכלס רמכ
 כד וכלכט 56 ברק פוקס סיק5ל ןוכרכ רמי ןסכ |65
 ובוכרמ סיטעמס ךפמס ךרד לע 'תי ות6מ תולסלקשסס
 תוטל תעידי טקכו וספדה * ןוס 96 רכס = סל6 לט
 ףוסופופס 55 סס)כסס רקע וס סז יכ 'ןכו סירכדס
 ותויס רכט קר וסע קספמ םקדכ סטעמס ןורסכ ןיסו
 חש לכ6 * טיים יעיברב ולמפכו עדמס תומלסל רווע
 טסלכקס תילכק יכ סקכומ6 םרס .(וס ךל יתרמטס
 :סע ןכתי 65 סוו 'וכו.יכויעק עדקס.ס6 יכ סבבי.
 סלוד נסו ךוממסמ וטרפיסישור סס ןכ 5ע סליעק יקסע
 -\ָה !כ :ןֶכָכ ףיסופיפס לכד וקו. + קמ כו ספק

 <> רוע



 .1 א" < זמיט ןושאר .רמאמ | הרוהו .לוק

 הכיצק רט6כ סכסס המס תומלסכ ריפעסל עביק 65 = 'גכדמל וקולעכ *1פפכ 63 שופ וכו ן6ס סוינכ רוש
 וכרדב כס ג סדוקס ופימסכמ ולוטו 3עופס לכסט
 "וטסרב תורוזק רפס סרזמע ףופופיפס ריעס "סיקידכט
 ולגל5 וקפפקי <> =* קדכייסכמ סכסו ספוכעמ יפימסס
 סלוע רפכ .תולעמק תלעמ

 ףספב לכבו ךככל סב ןקילע ךתעד סיפל ללספ 5
 < = "וממש דמ ןיכרבו דבוכ'פ לז סר לע זה ןוספ0 ץכו
 סי לגסמ .סמסבק לכ .לץלכש .סכרב סרט סיכב ףכת

 סמסכקמ רכה 6וה :ויש
 סנסכ ףונס ןישו וכממ תינסכ יכררב קכדהו לעפנ:אל לעופ ףרכש'ושיש דע קדגספ .ולמסכ .ןסיכג לע
 וז סילט סזרמו6 יוקוכמל רויצב רזע םה:יכ םישעמבו.תודמכ םיקידצה לכ ע3לוכ סמיעק .סלעש
 ניכת יטכ ןכ6 ף6ויכ6ל% לכשל ,.תומדחהו ?ףרימלה ?רוקברו תמאה  לעכ סנ לכוס ומכו ר1עמש
 כלע | "וז עט סליקעב
 לככ תודטס = זטלס וב
 | 7 | [לוקו קלכ לפ = *ותקילש
 16 רכסקהל יולרס וירכל 3)ככ םיו יסיקידכ ספ ספ

 קדכס .קולופפ תוסעלו רומסל למלי ןעמל סינועמש |
 וכלכ6 \ו\ סונמ תימכ רפכו " סמלככ ספועדב רסויספ
 ססמע .פוותס)ו :סימכסס סע רכחתסל ןיז עס כ
 קכדס וכ הקכדלו ירפסכ 3 'רע6מ ןקכיפיכ דימתסל\
 יס סדווה = סיטעשכו תודמכ | : ססיקמלתו סימכסב
 כולמ ספסכ | זוק65 סר לט וספככ ןקוסתמס ןיכקס
 ךטמכו כויס.לעופס לוס ספעמסו = * סנועפס 9
 וכ .סילפומס ולמשיןכ 5ע : י'וכו רוע סס יכ :וכמיס
 תכסל ןוכמו ןועמ סתויק סל6.3ס וטפכ ןכוכתו קככ
 תולועמס תודמק סוסכסככ כטתסכ >> תולכסומס
 ןוימד ךונכלו ףוכיט פכמ סתוס תוכסזמו קוקרמעס
 ריססלו סיכפ עמ סדולס לימעקפ  ךילכס ס6רמס
 ךכו = : קדנכל תומסומס תורוכק סכ ומסרויפל סימס
 ז'קרוממו סייקכ יתלכס תופובסס יטלקופ6 רמופ סיס
 וכו ומייק ןכו יסתערכ ףיסות סכווב ףיסותס סמ לכ
 ופטכסל תמדוק 6טפ תפריט לכ 30 למק סידוסיס-
 וכמ6כ וקתפרכ מלט סכחק תרמו > 'ויקקמ ותמכס
 ומיכסק רפ6 פס יפכ וערפמ לו וקכסו רוט ופמש
 ןוקת לע רסומ רמלס 56וכמעקו סליקעס לעב וילע-
 ועכפת %6ו = .* פולכפומה תומלס לע וקכסו * תודסס
 906 ןעמל סכוכסו - ערפמל סרדס תוכש ית%כל סלסו6
 ס% יתלכ ןויעב סיפדקס ןט .לוכ65 רז םיפ כרקי ל
 ןילסכ .סידי תליטכ סע סרסטכ ןילוס תליכ0כ לגלוש
 ,לויככ רופס לסל = >'וכו סדימפס תקבלו : סיפעמס
 יקתסל כ ו3 ןכתי ויתודמ ןוקתמ ול קלעי רפש תמש
 וכויע .וקיספי 65  וקוליכי 53 ויתווסת יכ ןויעק
 סעטמ סלעמל וכלכוס סמ .ופכ סכסו סכ6 ותוטכב
 קיו סכיכ3 סיסתפס 3כ רועיפ םככי ןככו סרומס
 ףכת לכ =< י'וכו .סזל ףכתו = : רותכ עופס לכטב
 זוע לכב ךללפססב סירכוכס 'יקידכס יכרדכ ךתוקכ75-
 *קפועמ סרוק בכ ןיכק ךליכ סלעי ךספכל תו 9005

 הלעת הזל ףכתו לעופה אוהה
 קרדמ לכו ;רעינכהו תולפשהו תוקפתסהה

 טכרכ וכמ ילומלקל כ5  תחמ -ךדיב
 ינכרביו לכט ססודי ססעמב
 יכ יכפ = > ךכלנכ כ

 קולק :.קויק) .6וס סיזכס ידימלק סע קירק תוסקויתס
 תווטפכס וסכה רימיכפ ל ומוקד רכמ קרסמכ טספתש
 ודומלק .תרכס לכמ תלעופס .לג3נת* סז ךרל עו
 לפסל רבכו "מוט ןע טעמכ ססיל סיככספמל םימכס
 יענפה םסכ לט וקובסל סכככ) סמוד רכדס קמל לטמ
 : זמע ףינוסו טנק כווט סיר סוטמ לכ סולכ טק ל
 סותטק ול ןורכזכ וקרוקכ סע *'וכו קוקקתססס קלמ
 פופפכ ויק רמלמ וכ :'ויתודמס פול ונס רם לכ ןיב
 קו6רקכק + תפכסמו = תיכויס " תיעכט < סדל לס ותיב
 סנס ןס .תוכופסלס םיתססו * סמסכ * חור + טפכ ססכ
 רכז = סכברק 56 קנ6בת קויתודמס תו\עמס רפ6 ויה
 יכווכעב סד6 לם וטפכ קכקתמק תוקפקסקס קרמ
 קדמו * :נוקתל ץוס רלכי 2כ5 2נסמסו קתסמקו במק
 שלופכ 6יקז ויגו ס6נמ סל6 ליפקל סעיככהו 550
 סנופכ ףיספ ומכו י ול לפס יוס 69 דמ ל'ע תומסב
 סיעלוי וכסכ6.יכ ורפלכ 'ז פס יסילסב תונווכרלכ6
 < קכוס תולפסבו סעוככב םפכס רסומו סכוס סוכעסס
 שורק תוכקתמס תולעמס רתי לכ ס6 סתוס ץיסו + כ
 רכתטק סנ תלוזס לע רלחטקל ועכטמ סטומק יכויחס
 בתכס סט יפכ סועכל ךסולכ לסבת 36 נוקכס רמ6זכו
 'ק ת6 סתלכעו 36 סיטפסק 'פכ סנ *ע3%רק ספ
 סימולכס לע וז סלט רפכס ןורתיו * גו ךרכו סכיק6
 'ם כס כס םפ ( ר ינסמ ) סמלס רע6ממ וכב רבתי
 ספתוס סיס יכ וגו פופר סיכיע ופפכ תכעות עבפו
 *:מוולכ6 תובעותמסו תוק6מכס תודמס תכיפ שרל
 תולפסס יכ סיפק. ךרלכ סליכסכ סיכפכס זיעידיונו
 סמוקכ ךלקמס לע 5 ורמ6 רככו יסכנסכו סמר סלעמ
 5. סרופסו = * סכיכט יי קול וליכ פוקס ספוקז
 סרמ6כ כמוס ספי )עמ קע וכיכר קסמ יסכסב סלנמ
 ( וט י)םמ ) 'ןס סכס יפירכדו * ד%מ וכע סשמ סישקו
 לסומ יכ כרי * סוכע לוככ יכפלו מכס רסומ 'ס תורו
 קמכסב ןויעס  טידק ןיל ןסל רסס קונועמס תולמס

 ינלר 1 4 6 ל



 < < חזוהי לוק =.
 סלותס יטפסמ 59 סימס ת6ריבומוקיק סל פימ
 סוכעס תדעו = = * סיפוסוליפק ל36וקלכ נס יפ על
 בתי לכ כפ 0005 סמזפפ ווילס ספללק ןכ6ס ליס
 פס סלככמס .קלבוכמט .פיסוו וכ קוסכוטמס תולמס
 סיתוער סירס) תוירכס

 >> * בינו תוסמסב תופבוע-

 ןושאר 'רמאמ =

 5. קרבסל שכיממורמש :הלדג הה סע הלועמ

 אס
 ףמוקבק דכמ ךדיכ סלעז תסויסב ף0ס לכ*'גכו בסל
 ומכ סוכפ5לס סטסס סמוקתנ לוד נתס סיקידנס יכרדכ
 םוקכס סרח6 6קסכ סזכ פיו .סיממולמו סילילנמ ססס
 יולכ6ל קרוב סכוססו = 'וכו סכסס תוקקול סע סב

 9כ6 | >> "וכו וכזכל ךכסימ
 רכווס וכ (כויכ* נכוובעב

 'נווכסו יעז ע ופיעוכרכ. ונוצר ךנחיש ידכ אל הנושארה\ סכפסו תועמול 516 דע סוס כופבס (כו
 ללועקס סיפעעס סל לכ יכ  תומדחה 'ובעב לבא ופצקיךילעמ ריסחל אָרְו סלטע קטכק קקסעט סש.

 לכ רופסו 'תמאה :תניחכב לעופה לכשה לא, 27ע סוכע סתפפ 5
 תצוה רשאכ ותעדו וללואר אוהש המברכד

 לע ?ךיהת רשאכו לכשה תורממ םה הלאו
 ועבט לע .רַכְר לכיקתמס א לע ,שוחת לא ,הגומאה ןמ תאזה הנוכתה
 פכל לכ'ופפו 6 לקפהמכ ::השעמ הז פ בו תד הז יאכו היהת הרות הז
 לפזוקפ סמל ספוק = =*'וסא:יזרדב וא. התא .ןושל הז יאבו רובד הזיאבו

 סילָכד טילסויע * תיילוסמ
 תופ5ר וכותכס זפ יכל לע
 כקע = >'ס תלכו סאכמ
 6וקסועכ = "ס קרי סוכע
 50 + ימע לכל יולגו עדוב
 סו לע ונרופיככ יפוד ןפת
 "ווטמילס5 ותכ 6כטפס סמ
 קלעמ .םוכקנ .ןופ יכ םודקס רפסמ ןופלל רמז ףוש
 תעזטכ ותלכ סתויסל תסמוכס יעכטה ספכב \ תיטובא
 וכתעד לע קפוכ סלע 65 וכקכ(סנ יכ תילכסס 6
 סועונקס סילכלכ ג ןקותי קרועקקק קכקמ קל
 < נפמו + סיתש * סליכשכ תסזמוכס יכיובעב ותקוטסל
 ףוסוליפס יככד סוחתכ .סיסכככ ול סירכדס ןיפו
 ו6 = לעכ ךולט דעו טוקמ סקב ל לכ םקיל כס
 דנככ סעיככסו .* יכוו6סק סכס 7נככ ץולפטסְ רמלכ
 וטסר( ירכזוקס'רועתמק חכס יקפק יכט ססוייכמזנרס

 רול יכוופפס קס וכ סמ סט יכ טפכס רפסמישילטכ |
 "כב קסמו ץרתסב יכוגרס טפסמו ייטקוכמ גיס ףודר6
 וכלב מו6ס וכמע סקכסל ויל עיקוחקסבו קיעמס ד נככ
 "בופ רכוט סלוכ בס םכ וטו *ידיוססורוק ברח יר6
 תויספכק קוסככ סכס סזמ וקמסב ₪5 קרפ :ט6ר וכטצי
 : תוויעבטס פופככ .ססודס "כס תוקדכו'ולכל6וס-
 יכובללו ףסוכ יכוופתל פרק כ* ןמוט ימומסב רבחסו
 ןתוכ וככיסו "ויס סט ורמסכ ורבד רפבתי ןכו =" סעוכ
 וקפח יכס לע יוכומל סולתס חכ3 69ווכוכר סעכס סכל
 ותעד לכ5 ןקוכב לע :לועס ןוככסו \ 3350 לרועתקס
 דע סיקלס סע .*סעיככו * סיפכ6סע "+ תולפסרעופ
 ורמ6 קו לע סוכומ דעו יכפלמב606- עכסביכ מיילס
 * כיס וקכ וכו סבסלו סננולל סעיככס ןייכעל 6
 ורמ6 ךרד .)ע סיק65 ססיכס קעיככסו תוכפסס ו6
 יסעיככסו קולפפס לוס כרקס יככוטקקק ו "ס יס
 וככט רככ ןככו > רפכתיס ופכ סיק565 סט ותכווכ
 30 תולפשס קב)פס לע 5פכק 055 וכרבל 5

 "יקמורמט ספד גסס סע:סימט קוכפע דוכספ סכקורתכש <

 * סקכע דכמופקטוי 5
 סיכמומ .סס לק קל
 תענק : 55 סל6 לש וילי

, , 

 עידיכ לעופס לכטל ומדסס

 ןוסופיפס וכ זק יעיכרכ < 2006 00660 7
 םקכמ 6וס רטלכ וקקמ6 %ע וסקפסיס 0% םקבמ וככיס
 3ודנס לגל גק זכלמכ 6יספ (ןויתדס 3ע ) [ר50.קפסיס
 וקתמס ליכסהלו ןיכקפ * פוס רטלכ ותערו + כע "וכו
 סמ רוסיכ סולםתל שוקו םפכל ץוס 5וקס ומכ רבד לט
 תודקס בוסמ 65 -+ 5כטס .תודסמ סקס פנו .:סדקש
 טפכס ייקלסב רלונגתמס 'חכק ןוקקמ סספ תורכוכס
 ןוקל ויפכסס 'תודמס נופמ סס 035 סכמ[ יכ * פורקו
 ףוסולפס .לכ6 ןווכמס = רקע (וספ סמסכס תומולס
 תוסי סכומ6 סט יכ וככתכרבכ + סכומפס ןמ :רומְזִכ
 סמ קזב לפככ סכקו = וקעדכ סד( וסמייקי רפ לכל
 רות סו 3 * תיכויעס וקרכסכ ףוסוכיפס וסעייקיס
 16 תועבוט * פד .סזיסכו .י תיק56סיספ סכ כמסו ר6
 *.יסעמס לס 3 ןפכב ורוי סרופו ד סכסנ קיסומיכ
 6יס ססעמ סזיסכו *  סכומ6 סטכ לכ רככ יכויעס יכ
 ולס לע ורוי פדסו סלותס יכ [וסל תזכויק סנועפס
 סכפסמ ופרככריפ לע ותכסלמ .רומבל םפככ לכ ומס
 סנסק סמורלו רשפלו םכפל *רוכד סויסכו :ססעמל
 :יפכבוזיו סילסוימ ירבל רוקסל סוכ ךכטכת 53 כופלס
 ןוטלב ףוסוליפס 526 .ןורתוו סלעמ ןיש יכ'ךוסל סזיפכו
 ןמוס'ד רמפמ ) .רבסס לכ בייוחס ומכ ותלוז 5ע דס6
 למסכ ספו = * שלקה ןופפל ןולתוו סלעמ סופפ ( סכ
 :+ תוכוטלסמ סתמוומ סיטינרמו ס5 ןיפטוק סיכ6כמסס
 *וקסעמ לכ6ס76ס יכיכע לכ ינוס סכס )לכ קכסו
 סרו וויס לע ורמסב יכ* ססעמכו * רוכדב * סבפסמב
 * תוסעלו לועפל סבפפמס סללככ פד סוילכו
 סכויס ומכע ספעמס ללככ * ססעמ .סויסכו ורק0כו
 יכק *סק> ןוסל סויכו רוכד סויזכו ורטקכו * ץוספ

 רוַָדְס :



 תרוהו לוק
 36 הכפל ןכ6 וסט = סעיככס ןיכעל . * רומל 9128
 ןולכז וטימסקו .* םימוייסס קומלס5 פודקס תולעמ לתו .

 סתשמ 3255 ופבוטק םפכס ןוקתב (יסס קוקפתססס
 ית3כ9 פוכלמס רסומ ךרל'ימורע ןוספ רב יכ * \גשמו =

 סוס יכייכעב סילכל תוכְרְס

 ףו א ןמיס = ןושאר רמאמ =
 יצקכילמו יותוב" ימנע תגקכק * ספומ (וק תובסכס
 ףקיכו למס ספסו לכב סע לול קסרפכ .כופכס ןכדסכ
 ספרככ ופל ןווכ וכו ךספכ ךוו+ סולט ךל רס6 לכו סולט
 טפכס .תרסט .סיִהְת סישעמסו ודלק לכ .קילכתש

 ספנע וטעמס 69 קלכפמס =
 ןפל טככ ףופונפל ןיפ רפ6 , בשלו טמורלו העינכה ןיינעל :תד ךמצעל . ןפ ב3 ?יס-ספרס .סוסימפ
 סיסיט ךלמכ .לטוקכ ס6רי
 65 יכ סס וכוקקל לט ךוכ
 וכולכוכ ידו = *-ליכזקפ
 וירכד'ובלג ךלל קס ספ.
 סלעת קז3 ףכתו ולק6כ-
 תוקפקמסכ .תדֶמ ךדכ-
 סמ וכ .קכוס סוקמ .יכ.וכו
 -לסלפכ וכוס .סז טיפוקל
 וז | סדמ-.םתיק ּוכיָכ די
 < ככ .סכמ6 .סיכלמ לוע
 סכוט הנע רד ותל לכד
 | ןיכעל תד ךמכעפ סלב ו6
 * תפלו .סקבסב .לזמ- .וכוספכ רסזב ובו סעינסמ
 ומנפכ..דח6. רכד סה .סעיככסו תולפסס ל .סכה]
 לע .תולוקל קתיס דחו סב .סיכולכ .קלעמל -סקריסזץ
 תנוק :וכילפ : סלטוס 5ל-סתע ןק ןפולפטק. תגנפס
 "מטס ינט יכ חולפסס ןטכ ריכוס 5-0 יכפמ.ססירדס
 רכוומכ ו יד וקבלפס קרעקלו *ורמסכ דקל ככל 59
 סורכד .יכט סט .העיככסו תולפסק ספ ך6 .* קנע5
 סכק טיזוטק סז וככמ .סננט טקכל רושל * וכלכוס ושב
 תריכוכ וליד יכרמסכס רשפסו = סקכמ דק6ק ןורכ]
 המק למ ליסקופקמס :יכזנרק :לינככ ספויקל קעיככס
 לס6 תש וכממ רכבי 9% ומווזתס ךרדמ לוטכמ סורל
 טס וכרכזפ רוטיכס יפל סנו * וכרכד לטסכ תוסעל סוי
 וקו * סיק36) קעיכככ סיספ וכתעד קטקט וע רש6
 ןורכו טילטקט רטפסו *  סכטלו סמורפ וי3פ ךולכס קמ
 ומגע ת3פסס תכעכ ךלמס רעס 36 ב5 ןיל יכ תולפסס
 סלכ6 תוסיסכ .גוקכיס5 יו6כ סכמ6 יכ 076 יככ 6
 'יפסכ ללפ קמ'ידידי ומכס 65 פסו לעו יכרס תלעוקל
 "מל דוסי כר רק ויד קפ לז רפסכ יודוככ לע לוס
 יככו בט ודוככ לע לסמס יכפמ לושכ טכעכ סע יכפמ ב
 טסכ לניו ביתכו "וקוזביו קז וכעיפוי קמ ורמל לעילב
 ס5 650 ורעלב 6יככס ויפע םפת ןכ לעו סע * ינומעס
 כתכס וקכ טק .ל5רסי יטכט סר ךימיעכ סת ןטק
 תו(כ ית פולפטס תויקל קכְסו קח פ וכרופס סכסה
 532 ןכ ירחמ יויתולוש לע ףוסופיפס וכעי 53 ךנמס 6
 רדסוכ | * וכו ךיתודמ .גיסכקלו ורמסכ קודקס לכ

6 

 סמ ופגע וקו -וכככופומכ םא ךחנודמ ישנאו ךיתיבו ך?חודמ תגהנחלו
 ורטסכ = יסכופ6כ  ;סכוספ ךילא םיעמושו ןולע סיכוטפק 5 םיבמוס םה

 םופכת ליס ק5וק סנרלעס) :ורבח רשא סיילכשה םיכומינה תדלךל חק וא
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 | סימעפ יל סנשכק םולש
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 תנע לופפט סוקמ לו רסכי סו ו סו יכולסבי 56
 וכ וירבדכ סלעסו * סרירב כילד סי סט ססעמש
 65 ןככו = = * סלכעס ךרד יוז 6רוכל ןוכל מיל ןי6
 תודק ץל .ותוקנפב סכרב .דסוימ :סטעמ ספ .סיס*
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 ןמ וכ 6 טפיל ךלמס | ימקפ ותכוכ ססספ וירבל
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 סמעמ ספ םיט קפס ילכ סירומס ויטפסמ 5כ3) ורב
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 קפס ןיאו היוצר הנוכהש יפ לע ףא הצרנ
 יפכ אל ותומצעב הצרנ אוהש השעמ שיש
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 טכטממ בוט ףורככ ןוכיחפ יעיכפ יתיוסק קכקו -יתפד
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 סכוכסמ .ופ לע ףש:סכרכ ומגיש קזק ססעמס יכ.קדומה
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 ודכעל סכז יפפכו .סיוכר יפכוכ נוויס סע יכ יכפידו
 רחבי הסל ףטככ סטעמכ קו
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 זרא .גורהל ותמגמו ךלוהו ללפתמו םצו  :'ן!'לש וכלל ו
 ;רלוהג .הקדצ ותגירהש ןימאמ אוהו וריבה טכני 'םפכ ויק סע סנוז

 עכנס לק6 תומכסס ןמ- יכ ןימאמ דחא לכו 'תי ארובה לא קרברוקו
 תמדוקכ סכפ 605 ןכויכע
 ₪ רכד ל0-וללכו'ומל ךקמסכ
 ןפו .סויקכ :כלס .ךוז סקכ
 ןפתמ6 .לע תוקססס יללכ ןיכפ רסל ורסל ךל.ןכמיט
 ךרוטכיס רכס ירכד -ךופמ סז. תמפקו סכמס וכ )"וכו
 עמס 650 (סכס ןיכקיר סירכד 'ופל סמכסכ ועידוסמ
 סטעמסס קר יִסעַבסַס תומלפ ונחס ירכדכ רכזכ ל יב
 ןוסמ סמכססו סיונק .סכוכסס יפעל סכרכ וככיס סוס
 וופק- לכסס .לוקב רקע פעמס ןורסכיקדו 0% 6נממ
 ןכפיס ןפוס סויסכ כלכ ךוז טקכ6ס מ6ל קיכע רקפו וב
 ורמ63 .יספכו יכ5 ךוז לע דיעמ סופסס 5עכ יס * י5
 סכיש יסעמס ורמסכ ולכס וככמי ל יברדו 'ווכר ופכוכט
 דחוימ יטרפ ןפולכ כס ךוז טקכל ךיְכ ןכ סלו י סוכל
 דג יכלט יתרכד לע יתלכמ תסז -וכעדקו ןתי ימ <
 תכוכתמכס 6כ רכס .וטפסב סכזי ורבדכ קדני ןפמל
 סלרפמ ₪00. סיטשכ ךל יק סקול." 69.05 יס ךתסיכ
 ןלוממ קור ספעמ יסקרמ ומעטכ סקרו ךתמכמ'
 סדקש סיקיפסמ ןוסל יכ ךככל ל קוכטקו * פדקרוסט
 םמתסב רככ תופרס יכפ סע סיר וקפסס לע וירבלב\
 לכד סכ וקיפסיפ סע ססמו ורמלכ ב* ןמיס רכחס וכ:
 סיעטי'ופכ ןוסלמ וקו = כט 'וכו ויפע עדס בסיקתט
 סע ו6ר סקיפסס לע'כוכסס וקופסי סירככ ידפיכו כ יס
 ןוס תמבודו תויפוסולפסו'וירככס וכח ןק'ו60ס יכפ
 רתוו) ורמלכ .כ5 מיס ימולסכ ןכ סב ןל וכינע סקפס
 סילוק ) בוקכ ןוסלמ לוקו יכע סרותס טספל סיקיפמ
 ומוברק יפכ ןו 3 ןומ סיקיפמ סיסלמ וכיוומ (.7לק-
 ומכע 6וסו יז 5תסל 6תס ןמ ןקפסמ ןוילמ (יכרכמוק
 סתיסו רטט סו = סמס ןויועי * 'סר וינע רזיכס סמ
 וקבססמ .תומידקמוכרכוס סמ לע סרומ וכו יתנופת
 רבכ חג יסררקסכ דיעסס ומכו וטכ סלט טולקק ןיכעב
 יננונקב ויתיפרס סקכווקעדב ספט סב יתכע תרזע
 יק יוס ןינעכ ותכפסש קמידק ךרעכ סכק> יכ וכו

 י:קופיל 477 וקסכ 6% םכ
 ןול ןייוק6ד .סיכלמל יס
 רבכמ .ןייכטמ) .ןיק5ע ןולמ
 לכלה סוקכ * ץיכרמ6 0סכ

 ומרק 760 )כ לע ס6לע רב ה םרינשל .ןמאהו ןדע ןג לא ותכיל
 לס6 תס/0מ6 תד- כ 06.ת0:986 .תוד- 3 : לכשה לצא ןכתי אלש

 חפ 'פ רכב ופמנודו  קפלפ ק6.ס6רס סטוע סיקל6ס
 תומולח :56- ןימלוס .:תוירכס ךיפ .סומונטס .לכמ
 רכעוט סכסו * כט סוס 3כ סליעק לכס יכפמ י 'וכלמס
 למה ספ דט6 ףוסופופס לכ סכוט6קס סכעטס סכ דע
 תיכסס 6 ו303- סתעמ .יךסקוס תרכסמ סדק 15 037-
 רז סנעטו .וכוןכ-:וככיל סלו: וכו קפס ןי6ו = *3רמ6כ
 36: תל גרומ :,םייפונכ :כמלקס.יכק6 39 .תדסוימ
 יוקפמפ 5 לכטס רוזבי לכס 535 כסוטסמ י ףוסוניפס
 לע דועו -והמפב לז "פיבטכ סרוק וילע ליעסש וכו
 סנועס ןמ לכ רמו6ק 326 ססרופנכ סיפר תופע דכ
 'ןפכמס .לפכ סזלו סכוק 5 יעבט ןיכעסס סז בויחו רס6
 כיב סלועק יסכ6.לכ וטבירש רמי = >> ויפע,לכס
 סדיקעק לעב סג .* סע וכו תדיקעו םיוסק תדמתסב
 סָיִתפומ סקכחק .לכקת .רככו לזו קיו פ 33 רעס.בקכ
 160 בז 'פ רקוחס .בהכטומכ סיטולדק קנקכ סלפכ
 וקו6 .וקברפי לט6 סכרופמס רכדס יכ רמס קולוטסממ

 םעט 60 < * לכמ לכי 03 תוכל םימפפ סיב סיקנל
 5ו6ם -סכס . 'וכו פולפוחמכ לע לוס דיפקקס סמ
 לכ .סרימיכ וקנס רסל כ קככו * כע 'וכו ויפלסכ
 סנרכ ססעמ סס תויכ לע סקכסכב סוס סקעד כוסיק
 * וקל ותכוכו סכז וספפ.ססק לס6 לכ סכק וכ ותומכעב
 ככתב קטעמ לכמ וסכ יפכ םרפכו תוקבעס ןק לדככו
 . לטו יכ סרומ לכ הוט = = >ללפתמו סכו ןתבססל יפל
 סלב "פנוכ .ס טעמ ןורטכב וקומלס לכ סעו * וכ וטפכ
 ו5 סיכפס ילכ לע סמסלמ וב רגזיו ולקחו וסער 6כי
 ססעמ סט םיס.ססק סעד יול ס6 כ סז ןילו וקסעמכ
 26 יוב. 6סוכ .ריס לל קז יכול יּכוקופַכְעכ סכרכ דחוימ
 סכז סקיכס תכוכו .5יסוק תירכ .סקכ תקקוכ .כרק יו
 * סכלל יפ5 סיתו(כ םיִסְעְעְב

 * "סטוספס / כ
 190 קכוכס 7250)

 ו-7



 - / . יב .

 ו 1/ןמיס == ןישאר' דמאמ! הדנחי לוק
 < ופלקכ קכלקפק טזויסוכנס.קוקדקסס יב סחוס קתיס = ותףמש סצירסס לעופכ ןירטדיןכיקפ בכע:סמס טוטפס

 36 סָכ חי טמיכססכ- סמכס יעיל סיסוכבסיקק = יסט קקעמס לכ לעוטופטו וקכבס קסג:ת6 יכ יכלב מס
 :ףט6 -6יסס טמכמס-ןיד םיככס סי6לפומק 16:סכוכ | סטעפ ןורסככ לדחסמ סורכזמסמ לחש לכ תויס סע כ

 :סכ לטכ סו ןודככ פתעו יסומ6'כסקויפ קס קומלקסס = .סטעע .ןכ יסב :ו9 הסבי סוקלכמ סלקס ושכ ללככ

 ."עכטקמ קסוקלס קטלקסס | :ויק50%גוכ קוכרפסל רסויע
 ?ווספ * יכוטסס סעס קיכרמ םיפוסוליפה תדב ןואי ףוסוליפה רמא-נ :ןמר6מ קופל ספעע (וסו

 יסוקכפס סכסיכ סעערפומ יגפמ (םדא 2רגירה כ 06 570 | לד סוס שכמו :90)- לכפס
 :נלסו ורבע ודעוס יפוסולפס , < >\ == .עלכשה םתמגמשה 7 שמ "מכ וסכני'לל כפ6 םומוכו
 "דקל ןמוטמ טלסומ'מסססל =. ב בולס סמעמ לוק .תוסבס
 -ינכטס'תמ'גמ יכ זו * וטכומ לכ וקו6 תוכס יקלכל תוש = 15 .כססי דו קירק ססעמס ןיעלמ סוסורסער תל י6
 תככקכ ןכויע תומלס פוס וכ יו\ק לכסס דפוס יכ לכ = פנל ופפככ ןכתסמ 9וס סזךמס לעו זכו סלודב סב
 :ימועס לכט סתפס 6וסו * רכולמכ ןקתמפ 3ע תומכסס = < ססעמ ס3כ5 ז "סיס 55 00 סכסו וכי סוקלמל
 וסבו כ * ןכע דכמסכרב ספעמ סלכל ישו וישופוכ \ "5 עו ופליפב \ע-ססלסרק סכקמס ל ופומכעפ סכחכ
 :ןלכ\ סככו וימפכ:סיס בסס פומופס סכ סיפלתסמס וז: = וי 3 סופת שלמפ5יל6.ףלכרכ תתכס:לפפ ףססק
 :כ"יקסועמ מלט תכתוסיפלכ ספווס דבלעו יפוסוליפס- < :ספוקיסֶיפ =. "וכו סטעמ .סזיפכו פק :קזיסנו סמוק
 יבופי 71 קדנילע יכמומלפל/ ועמק סל ןפוקב שס סכסי ;:76 וכ כעפב סע ס3בקקיויססל גרקכוס וז
 פל ירש לכ וירח6ו-ןופעי רפס סוס ערס קפעמק טפפמ . .ספעב .ןופלק פושסו' .* תחש לכו ללז לכפסרסלבב*
 :םסו טזוס יעיכרכו 6 רכווטכ 9כפס סוס וכפי 05 = .ןסל עינס סמו סככ %ע ושר סמךכוכביש.ס6ז/רמו6כ
 :תילכקס עדוו'ד6ס סיסי'םפכו ורמלכ סל וירכדל ספע | תחת ללכב וסייס לכ רז 6.תומסריפמסיתוזו(ס יפספ
 סס יכ טוע 6וסמ סמ לע:טוסי 03 עדמקמ טקובמס יס = .היכסל ןמפסו 5 וכו קזכ קזםיעפלכ םפויספ סקנפממ
 למ לפסוק סכיזו 6יסס'סכיס לע לומב לכקב ירי סכיש = ךכטבכ סיוב ינפ סש'עלק 6עפ,"'וכו:ץכפו לם קבדסז
 'םזוטט לע וכ ףכ6%ע סוטכעב ויס יחכור וי סילווב ויס = = תכמסכ ססילעו סתמכסס לע+טכומס .ךתעח תויסל
 וכל ומדקסל סכופמסו'יופרס ךרדכ ערס ןמ וריסזסו == קשכמו ךנפס ווזע 5 סוכ פעבק סכס ילע ךסכטטב
 :סנו * כע'וכו יסומיבק ועבקוווטס דע ורבלס רדס רס6 = סקיטעמ ימטכ ךכ טק סת = תטרד רט תוטכס םעמס
 ולמפב'ימדוקס ןירכלכ סללכבפ טופפס ךלמס תכיכ פל = <סקלוז רס6 םפקלו רסלסל ךרוכ ךל ןי6יכ םייוככמ
 ןילפ ףומוניפס "קי "וק%וכרבד רסס וכו ןכ ונכי6 ל\ = %ע ןעסכ יפויס סע וכ ביס קזפ * ימסל ללספ סו סמלו
 סכמפ וכ סיטעמ ףולס יכפמ סקס 'גילק יפובוניפס קלב = סכרכ .ססעמ סט םיט סכממ סיכוקל ססיכס תעכסְה

 :קנטסנו :עלמסו לכסס ןמלוזסכו סיפוסוניפס קמבמ = 65 יככססיכרקכ קכדקה יל סזפ וככי6 סו לכד ופועכעב
 יסבחתפסז סספב .פוכז.קומו6סמ .קסמ לכל יקיפסיסז = לכ .תויסכ סיכ\ט דקלכ ססיכס ויקיפ לכסס לכ6 ןכתז
 'נעפכ ןכ )עו = פמדוקכ רכוומס לפכב ספעמ'ןורטכב = זֶה רסכי סוי6 עדוי ךכוקונליכס ספעע רפוס ססמ'6
 :םותכיפלכמס סמ פסעו- וקלוו קפינלכ סע פוס ויפכ = לו( ככ ים ועיבככ ) זכ ץכויכ לכב ורמסכו * סזו6
 סכוכס תתמ6מ קוסכ יכיעכ שוק 5560 סשב סו לע | ויסו -*52 'וכו רתוסס תווכק יתסכ תפס סיסיפ ןכתי

 כרי וכו סד6 תבילס סופופו)יפס תדכ ןיש ורמסכ = מ * ןמוס רמשיש סמ תמעל טי6סכתמ ס55ס םילכדס
 695 סטב תוקדס רספמ ףלקתפ תיפוסוניפס פדסס = וכ * פע וכו ד 9עב 305 סיסרסו סכטטס סקס קול
 :ויסל סזכ סכמס ןחבו דכ סוסכ קדס לע 'סיכרסריתמ = רכדס וס סזל סו וד כיס קפכ ססיכפל ןימלס) סכמ6
 יבוופיס סמ יופכו סריקסב :יפכטס .תוטלסס .סתמנמ = סעב ססיכפל ןימשסל 326 :"'5כסס לכל ןכמי 6

 יסטעמב וליפסי- 650 יכוככ = תלוז 65 ןקמ6ק קפוקס = :> * =:ןעפכו רפי סייקו ןוככ וס דסי ועיכסימ: =
 :סנ */סכרכ- * ספ עמ לוו קסעמ מקל פל ספ ןח יכ ךטפסמ לכ'וכו סיפוסונופס פדכןי6 =: ב ןמיס

 :יםלכס תפומכ ןולו תפזמב 'פכתס 650 סמ תוכומלכ 65 = סכסומס .רטדס קקדכ לע תכרס 6 = |
 ופכ סינרכ סיפעמ וסיכס יכ .קולוקס רלפ ףוקכ .סז) = וקופסי 03פכ לולכו קטל ךלכל סכ לס = * סוכל 6
 ןכ לעו וקפומ רפכפס לס סמ לע תוכומפו ולכט סט = וככותי 00 ך6 = = * סכסוקס שוסס לכדק לע םימכקס
 יסכוק(לוסטעמל עמסכ ייעפכה סדקק נילס וריפס = וילע ךומסל ןישו וכ וס רככ וללע:קוכקל ץל6ימכס
 וסע ופנו סיפוסופיפכ לכטס סקמגע -ןיפפ וכפמ סקס = םוטכס'פסכ ועכש ףוסוליפס יפ לעו קדס קעפב 6

 ןכססט בג



 7% מוס ןשאר רמאמ תרוח" לוק | +
 + גי'ןפמ קז65פכ ססיסע לפוסיסו .מומפורכ ספוקכל = -סלפ ןויעכ לכס ךיכיע 6סת סו יבש = סס ושמש

 '%ע סילכדק תכוכ קמועל דפ6ס דרי 69 וכ ןיבת
 ריעקמ 63כ6 65 יתפס סכסו * חכמתו קול סמוחיסכע
 ףוסוליפס דנָככ ךלמק ןפטפ וכעטק תס3סמ יכ ןופ.ךל
 *קכמכה 1מוגס לכמ שק
 = כס לכ6 כסימס דגמ' נה

 סעדוסה| כלעס| דלק

 < ד תקלוקכ :ןכרסופ מכ
 םככ :ןקמ 'סכוססרס לע
 ךלדמ ותבוטע  ףוסוליפפ
 וכ תויס סע .תוכלמס רטוש
 רמ6כ סמ ןפולכ ןוסל סבעע
 ןסמ  :סינטק 301 : תיסרפ
 קספכ .וקכוסק .יכפ ריס
 ןועטיס מינסק עו * וזגש
 ותל .עלי 65 קכסמכב וילע
 :6ביס ומכ ימוד סטכו ןקואופ
 לכד סי | ןטיט

 סטוכ לוקס =: :

 = ספעו = * רכז קו6ס וז
 2 05/0 סז  ךסכ| 55 לדני
 ו 7 רז \ פ)סומופס לכ.לע%5 תרבש
 תיטילטס טכעטס 6 ת6כסו .לכטס .תומילט סקמנמ
 וה .ספיש ול כ סדיבקו * ךתביפב ףרנע .ספכ ק6זש
 לודנ סיפוסולופק ל6- קז6ס ןמ סטוכ רבד סעוש
 טקז * וכו טדס סלועקמ תורכזמס תוטוסה 50 סתכוקשש
 ודיכ כס ןמ 65 * סירכזכק קופולה יכפפ סצ ןימ6ת 9
 'ומסרופמס ועו6 כס ומיכסק רטומ 6לויסולקק קוכסקא
 כ כס + רכודווכ ותוקכעכ סכרכ סטעמ סט ויס לע

 ותדוסי ןורס6ק קוס קוקס לוקפ ןימ6תו ךקיחכ ךדו |
 תקל יכ סתוטפככ ורעסי רט סיפוסוליפס ילרסכ
 טודסה תכומלכ ססיסל ולסכ רקס יכו יסקיעדמכ סתש
 ןמ סלודנ סיטכ סה םיס תויילוקס תוכפקמ וקלוז)
 קז יפלו וכו .סיפמורמס ועמורה 56 ךרעכ תטס
 תולעזכ סיפוסוניפס ססעמ ןולטכ יפכ ) .יופכ סו
 סתולרתמה סע תועדס קתמקב קמכס קומלסו פודממ
 רט *קוקיפסס ןט טפכס סלקטו סדיע3ק תוקבדב
 691 סולכסכ סקכפ וקכ כל ירסק וללופס6 ק6 לכמ

 סיסי ( * קוסכוטקס תולקכ ססילי ליס יפכסכ
 שוככס .קיסתו סיפוסוליפס לע סלעמלמ דרוי עפסה
 ךפו6 (כניס רפפלו רמ6ל קרכד רט6כ .ססכ סעודי
 יבפמ ריד ססיכיכ וז קשוככ (נןמקש 2ג סיס יורו *כו

1 

 ?השטונ אוהש רבד הז יאו ירזוכה רמא
 "פוסוליפה לעאמאה ןמ 2 5

 אוהשו שדח סלועהש םתנוטאמ רתוי 65 לוד ::סשוכככ ו6030כ'יפוסופופפ
 תרברמ הנושארה .בסהשו םימי תששב אָרבְנ
 םימטורמש תוטמורה םע םדאיינ-מ רחאסע
 הז םעו תויקלחה תעיִדימ סיפוסוליפה ותוא
 סכתמכהו ם'פוסוליפה השעט יפכ יואר הוה
 העורי האובנה הוהתש תולדתשהו םתתמאו
 תוינחורב סקבדה זנפמ:םחיניכ תאגטנו םהב-

 הלודגו דוככו'וארונו תואלפנ סהילע פוסישו
 אלש ימל םינמאנה תומולחה םיאור ונחנאו
 ועפנ ךוז> 65 ך3וב אלו המכחכ קסעתה
 יכ חרומ הזו הב חרטש ימב הז ךפה אצמנו
 ררכזש .המ תלוז רחא רוס יהלאה רבדל שו

 דס 4- 4:ףוסוליפה התא =

 ל : לתל ופרכ :ס!כמסכּס תועולסס וכ 6וס ךופססו

 גכטכ רט6 .תוכומ6ק ונעב ססטועכיסטכסכ קסעתק
 ףכזכ לו סיפוסוליפק 36:90 מ ' קוטוב "םולזל

 תוסכוסעק = תודעכ \וטפכ
 6% * קוקוכיתכו  סו6תֶפכ

 ףיש קשכי סיפוסולופס םפכנ
 רכדל םי יכ קלומ סזו * לכ
 ףכל סעפטקס ןוכעב יקלס

 פוקברמ תרכוט סמ :תנוז =
 ןויעס ילעככ לעופס לכטס
 ףוכוס 56 סכופ סככל רטפ
 ולזוכס סכקו * כקוטקו
 ףסלכ פסוק קכעטק ךינוס
 ףופולופס וכ :ךפיל ספרס
 מוש פ3כיס רטפיסו ורסכ
 "ווג חב :תודיתעה ךעידויו
 * תוכמסס .תולרמו סייקמ6
 שרולמ .ןיעמ = וס סבו
 *כוק6ב וילע סכטכס סופסס
 ןויטכס ןוווס 6שמ וילע (סכו
 רמסמ ודנככ למועס סוס

 "ומו5סס תוכר סיקצפ פכמכ = = :
 ?וככסו םפכס ךוזכו'טכסכ קסעפס 5%ש ימ ל6/יסדוכס
 סקכ'ממספ סי\סר סתויס סע ללכ יפוסולופכ לס יתלכ
 םתכ רט6 סעטס יכפ 56 ןופכו יתופכ סלוסו * תע לכב
 = םי6קפס סלקמל ( 'ו'פ ויתומקלמ סמ יכסכ ) בכלל
 .סיוכמ סדמ וזו ססיקומולס טפסמ בוםי קדכ דע 6
 לכ ותכוכ .תיכוקתמ סש סלועקו סתלוזכמ לתוי ססכ
 "בקו * ספובכב '6ס * קעדוס וכי 'ב לסת וחיכסכ וס
 ףכטס 6וס ספוככנ עפטה ?כקמו * ססקכו סונחכ
 :ןוימלס לוק ססקבו סופסכ ונכקמקו "יכפלויסס
 ספובככ ס6 לעופק .לכסק 6וס .סקיכמל לעופס סכממ
 םימר בק ססו יעכמ +ע ולסכו סמקכ ס0ו יעכמס תלוזב
 ימפלויסס לכטק ספוכככ לכקמס סיסט יפלו םיימימפס
 יכפק ענו סתיסו לכטס תוזמלסל .כסמכ סיסתס סיס
 6ו0 סופקכו ססקכ 5כקמקס יפלו ."תולמלתסב הז
 < לכטס תועילסל קכסמכ טחענק .סתיס 65 = ןוימדק
 ללוכתי ןוימלקפ יפלו תודמלתסכ סיעיגמ סכימו
 רקוו 'וכפככו סיפפפכ פוסקו סכסמונק קדרטמ תולקב
 סמ רתוי סעדוסס תו סתכקב ץכמתפ סיק סתלווק
 סכל עפסס קז לוכק יכ סוו סיליכסמסממ קבלסל ץכמתס
 ףפפ ןיכמ סטרעס סכס דדוכתופ 36 ךרטכ' יכוימדק

 תוסכֶה



 הדוחו לוק
 ספ6 * כע ופלועפ ולכלכי 60 ידכ תוניטקק עומס
 וע וכ ודנככ רוע ףוסוליפ סוס כמו ול 36 )כב יב
 ופ דינק ילכ לע .רוזעמ וכיד ןל יסי שוק סויזו סז ץוס
 סוסו *563עפ 0% *ופלונסל רחב רז5 'עופס כפל

 \ ה 4 ןמוט ןושאר רמאמ
 טליעל וטו ליססס לע ורמשכ יוס יטולטכ רכס לס
 ₪61 ככ וכ סירכספמ סיכ6למסו וטע סכיכסס ולשכ
 ולורכפי סכיכפל .סיופרס תיניוקקכ יסיוודיססכ קזקו
 טפוככס תברדקמ סטמכ ןיטכ ןיש ספופ ס6רוו ?עפב

 תעפפסמ'פיס )כ קופע ך6
 ס6רקכ 65 וכ * ּותַטַדְוְה
 5 סונסכ סג עדופי 6
 סיללוע יפמ ןק = וכ רבדו
 סיסו | *זוע לסוי סישקפו

 רועכפ = ןוסקס  ףוסיליפס
 ולעופ 15 תויס יסכמ קורו
 ןמ תעכ קוסבמ ץיכמפ

 סתיס ןכ :ע | *סיעעס |
 ילכ 5ע 3 ספי וקקיתש'
 סמ) :וסיפכ קכפמ (כמס
 לוכל ולס ףוסוליפס סקווש
 יככ סע סכוס6לס סכסשי
 תורות יטכ6 תכומ6ל סד6
 סממ | ךיכיעכ ספקי 6
 6 ןטיס ףופ ולכל סייוקש
 ךפו6 6ככיט רספסו 0מ05-
 ןיכ ללכסס סכפ6 יכ 'וכו
 סרוס לככ סירט6מס יכש

 זפ ים ולמשכ וילש רכסס
 סויק ןמ סעק וכיקקסו
 רכודמ ספמ יכ | ץוסס

 ת6מ | וק%קקס רוכב
 וב ספמל .סמדק 6 ףרוכס
 6%ם סנע 6| סכטסמ
 וכסס ר66כ ספובכס סיס
 וככדוי םפכמ .סיפוסוליפס

 סרפ ראשא ונלבירווכה ימא ךכ  רחא
 אוה ישעמה ינשמ דחא יכ םעמשה =

 אוהש המב יליד ידוהור לבא קפסןיאמ צרנה
 "סאומ לכהשו'טועימו תו כסמ(כ תולפשמ רנ
 לע ותוא משו סרפ ימכחמ סכחל ארקו םתוא
 שודחכ ןימאמ נא ול רמאו והשעמו ותמכח
 ארב אוהשו'תי ארובה  תומדקבו תוארכנה
 יאצאצ ורברמה לכשו םימי 'ששב ולכ םלועה
 'תגשה רובל שישו םלכ יסחאתמ םה ויטו דא
 םימחרו ףצקו ירבדמב תוקבדהו םיאורבה לע
 אוהו וידיסחו ויאיכנל תולגהו 'רארהו רובדו
 לש וללכו םדא ינב ינומהמ ויוצר ךותב ןבוש
 ירפסבו הרותב אבש הס לכב ןימאמייגא רבד
 ריבעב םתתמאב קפס ןיא רשא לארשי ינב
 םילורג םינוסהב סתולגהו סתרמתהו מוסרפ

 םםוקמ ןאכב ןיאיסרפל .ירזוכה רמא
 עורבסה ךפצ | תורכסל

 תמאתת רשאכ ךא הלאה ירבדה בור תקחרמ
 לכ וב ןימא ש רע ןויסנהו הוארה .תמ(ת 3
 זרלוזב ןימאהל תרחא ךרד אצמי אלו בלה
 ?רלהניו השקהל סכחתי ולעא ררבתנש המ
 ושעי רשאכ אוהה קוחרה ברקיש דע טאל
 םיאור סה רשא םיארפומה תוחכבםייעבטה

 טיטכסס |יכוט ויס רסקכ

 עורופס סי6ול יפפ קיכב

 ₪יסו לוק עכ | םיעמוסו
 עמלו סיליטקס תנרדמ
 :פע "יפיככס ברד סכממ
 אוקוסס לכל | *טקוסרפ
 "מע ועמט קלטכ 'פ ורק6מ
 זכ בסר רמפמכו 'ובו ןוזבלו
 ' םיכוס רט6 תש וכעמפ
 :'ונו ףיפ סייע 6
 בקע 'פ ולמסכ * סז רעיתסו
 רס5 ךכלס כ 6 .תרכזו
 טועב5 טז ךיקשס ךכילוק
 סמ וקו * רגו רכרפב טכס
 ."ןרמסכ ט יטילעמסיס רכזט
 ןיפ0ו .ןמס טס3  לילוקו
 ןכ ירק = ספיכ<כ 5
 לכזו רבלמכ סכס סיעכרש

 ורק6כ .קפ מיס רכסק הז
 סיעכר6 .לכדמכ ודטעס

 < "וכו סתולנסו :  וכו קכס
 * "ובל יםש 5ס לולב יכומופב
 ל 36רשו יכב ךופכ וככזבו
 ןכסס וככסכ כג ןימזכו
 26 בורק מכ ךותכ
 וקכ וככפמו קפכס טפסמש

 , לכס קכדתו סיתוכפסש
 וקורועיו לפירכנכ 16 םלקק סול 6רקכס !עופס.
 16 סופקכ (יקס  סעכ ול קאלתיס רספסו וקומיססיו
 ופמככ וורבד עמוסו ומפ רכדמ שולכ סכקסו סכיש ןיב
 6רוכס יכ רמו וסו ויכיעכ מ ותבססמכו ריבוב 9
 "ים ורמ6ל םיכסי סזס ססכס יסקולפסמ * 'וכו וכ רכבל
 םסכלו סבוט סלמ סקל וכו 5 תולדסו ולפסס יכ בז
 יפו ורטסב ספ וירכד ומיכסו ספולכסמ וכ ביקכש
 תו גקו תופרסו = : ספנע ןולססו סרכו דוכ6יתעיש
 5ע תו5נקו סישיככס 5ע קורס רקסס רסס * "וכו
 שליו פע 260 ןכקלק סע 755 לדכסל כולק סיליקה
 ותלמ ףוטפ ס56 לו * סוכיע יזפבפ קסוככ סמ ןיב

 ןיכעס סיס לט(כי56רםי יככ
 : יכס וכ ןמזכ וכו יקלסס

 וכ סכוכסי וכורכסנסיקמ ןוככ ן* = ה ןמיס
 וררכתסב 05 רכל כמלסכ ףטועכ תםב

 לכ 39 ספ + קופקפ סיוע ןיס תייסוס ספל ם 6
 *ורלעכ ןקיפס סזכ סכסו = ססדמ סל ןילפ תילכס לכ
 "פ6כ : דיעמ יפלכ רורכס םוחקו * תתסכמ 6רכסס יכ
 תכפועס ןכ8ס ןיכעכ פוש תוסככ סייעכטס ופעו

 סירכלס ןמ (מויכו לזרכס תל ךוסמל רבת תכב רש
 סיפוסוליפס ויס 5 ספופיכמ !ע ריעמס ףוחה ילולס
 ררנתסב כח וסעי לסכ תוככ 025 6303 סימכסתמ
 6:00 רכוט ועכו ו6רככו ווק סלק סילכלס יכ סל

 קז 3ע- וככטל .סכי .לועו "ט = ןויס = ויתונופתב
 ןליסכ



 זוה ןמיס | ןושאר רטאמ
 וס תוש ןוטלו = * לכד קקעס לע ןטיסלו תו וכי6
 לע ןמיספ סטעכט לפכ רכד .לע תורוס)  דסוימ
 'ותושב כסת(ו'פ ורמלב יטר ורכד סס ךכו * רכד רוריב

 < סז קמ ןונכ סוקמ לט קולט וס ןימאס) סיכמיסב = ולודסו וקכילמ יפוי סע ועכע רפסס י'וכו וקכשכ פוטו
 ופלפכ סס סיקפומ * ךליכ וכ ומס סדק כל סטמ
 'ופלפוקוכע סכילע 6יכסמ ריח םתואר ילבמ סהילע םהל רפוס' םאש ןִכְדְסַב וכ ענכ קופל די

 סייק ןכטלס רטמו * לכע. םימכחתמ םתוא םיאור רשאכו םתוא ישיתכמ  רוכעכ . :וילפ סטר6
 פוס (כו קופפ 5ע סלל 5 אלו וינחורהו םיבכוכה ןמ תוכס םהל םימשו 6קסכנ יתסנמ ןעי "ומנע

 ןככע + סמפ ןיועי תפעל החוג יתעד תיצומינניא ינא לבא'וארה וחדי 605 וכל שי קוס רוכב

 הרוהי לוק
 סלקש ןויטכסו סיפלס יקרססו יל סילק סקס קס סע
 :'וכו טל סטקסס לסכ5 * סקילע ותלדנ )ו * לכו
 : וי(כזכ וכסכשו ד9וי סד6 ןופ6ר יכ * סל6 46 םסיסו

 ותנלדמ סנוע רוכעב וכ
 'טרפכ לו רפס לע ועלקיל
 וכויכע . > ווקויסרפמ תחש
 סב וקומכ רפס רכסל לש
 סו :ויתוימרפמ 6 םרפכ 9
 ומכו :הו סרפכ לולי סכ
 רעופס ססכס ןקקל רספוש
 6 וכייכע סיבי  טרפב 03
 'כסתסל סירב סוס תיטרוס
 * וקלעמל .(וסס רפסקפב
 וכממ םס6 ססרפ לע יפלו
 יקלכל %וס יטעמסינ קס יכ
 רכוט ומכו ספד לע.רוקס

 ספ לע וסיעסי פילה <
 :םלכי 6 ךילע רכויילכ לכ
 כפס סקו 3 ַו ןמיס

 מ .טכפלוק
 ותפוע ריכמ יס וכו ןקפומ
 לע דומעל (תיכ 8
 6וקטכ קר וכיינע .תסילפ
 לב6 + ומע ןומלפ לכ
 ועופ  סעל ותו סיזעולטכ
 רפס לס וקעפי סללוס וש
 יסופכל סכופס ותכיבמ ןיסו
 'פומ זעולס לכ6 (ופיש סיס
 תוקשכ ויפודע תופינפ לע
 קרומ קפומ ןוסל = * כס
 ססעכס לע סנ תוללככ
 ס6ו סלוע לס ועכט יוס

 צמאש דע ומלשב וקחל ילע בוחו הילע יתלדג

 ופפומ רוכמ ןיל ורע
 1 מ לוכמ ןיל וכטלילקה או ה םישדח םהש ינפמ הלאה ירברה לכקל

 וכט .תו6סו וקכנסכ ףיסוס +
 ןפ | דחימ | ןוטל ותויסכ , 0

 .רופ כועס (כבסו * ןיפשרס גנמשי ימכחמ "כחל ארק כחאו 5לק 5 רקעה
 ו6לכ רככו עשב .יכתעייפמ ונחנארלרמאו והשעמוותמכה לערתוא בשד

 וטזוס 69 סיתפוע ולילע שורחהו תי"קלאל ומדקהו תודחאה מוזקמ
 דע | :ותלוע לוכקכ תל ללכב ומשגה קיחרנו םדא לא סחיהו םלועל
 ק6לכ-* תולס ?וספ ןי"י< רקשרפנ ו:ירבדב רבד סוש ונממ הארי םאו
 ןיוזז[פ דע כוככס פרנק .ונלכשל בוריקו הרכעה ךוד אוה יכ רמאנו

 יככוס רמול יקכווכו "וכו ו
 ו כו וכיכ לידפמ יהב נתלה רפס יכ * ונתאדוה סע

 רפכתהלו ומס לכו(פ ולוכקב ונבייחתה תפומ ומעעב אוהו םיקלא
 6סו קפועס שוק יכוכותק .לוכ' םדא ןיאש ינפמ וקופ וס ומצע רובעב
 יקרכד ם0כ יקל ופויס לע * סטרפכ (5 השרפנ:אלו והומכ רחא רפס רבחל
 = לע פרנק ןכוק סיסיו6- אוה ונאיבנשו ויתוישרפמ א .םכפכזקפל רטפמו
 505 ןמסיס וכייכעו ןמ(יפ ?רמודקה הרות לכ לטכמו םיאיכנה םתוח
 ועטשכ שכב ס)16 = : לכס זררות לא תומואה לכ ארוקו וד סמלקס כ

 ." 2- ו33ס תולל* רפוג ףא רתור תכשה ועמושה לומגו לאעמשי
 6 | 4 כ התשמו לכ+מ רסחי אל תומיענו ןדע ןגב
 יקיסכ כט6 = -רכוולופע החרממה שגועו ושפנ הואתרשא לכו לגשמו
 טילכלכ ספ לפ6כוע 8 רירוס' ומתי אלו הככת אל שא לא ותכילה

 סולטקל סקויס קוס סלט *סלועל
 עודוסל וכ לסס רפ6 לופסק ןיצורש ימ = ירזובהה וככי6 מכ וד רמא +

 י50עמסיס וטפפמ  ךלטל. רתוא רשייל
 סיכומס סל ופפכו וספעמו ךברמ סיקלאה יכ ולצא ררבלוסיקלאה רברב
 9 . 8 ולצא ררבל ךירצ הז יחרמ אוהו םדו דשב םע
 לפק וכ  *סלועכ ויל ואילו םהל החרמ ןיאש םימסרופמ םירבד

 וקכעל סאו םדא םע רבד תורובה יכ הז םע ןימאיש תפומ 6וסס רפסספ ועילוס- :

 רשאכוינומכ זעול ולש תואהו ותפומ ריכמ ןיא יברע ןושלב אוהו סכל תפומ םכתרות רפס
 "פקס וטקפכ לכ תראה אוהש ן-מאיש רע יברע ןושלמוחלוז ןיבו וניכ לידבמ כניא ינזאב ארק

 | * קוס שוסס ןמסיט דע 6 * ןימ/6ש לע ןקתל לכ וכקססכ יפלו ןמעכר( ולס
 * ןתרות לובקב תואלומשוח אל ך6 ל יתפומ ורדי לע וארנרבכו םכחה כ לכ \ד רמא +

 -* רמא פ



 "תרוהי לוק | |
 יסקכומפו תרופמ וב ללככס לופס | 36 ךטמכו .ומנ5
 ועידוקל'סש וירבדב ורופס סילטסל ותעד סכוככ סקוט
 תו6ל ססוס 65 ס6יככ 'ע טיטעכק סיתפומס ללכמ כ
 ילכו רפ6 ומכע רפמס קפומ קל ופרופ לוכל בויס לע

 ג יטח ןמיס "ןושאר רמאמ
 5% 6וס דוע ויתוסקב * סכעי וקו קי סרט וכל
 סל(ה ול עמ וכ) תופת ךרל 59 ?כו * עטשי סו

 / : 030 מעל כ ןיתפפ
 -וכו ןכל סלוק קטעפ קמו"וכו ספ ילכלשו ט ןמיס

 וירגדכ סכככ ךנמספ 6
 )ו רפסק .תפומ ועמפב
 ומונמנ5 | קפ6תס) = לוכו
 סנכ ןכ ירקףו = רי3ע כננט
 עפס לוכב ל סינוקל סכסש
 ככ ורקסכט סילכדה לתו

 רס6כ יסיו = *ותכוכ 6

 סכותמ לס6 וילכד לכ ומת
 ר6סכ 05 יכ ירווכס ליס
 לוריכ לע רס6 קפומ 0
 לכו ועמי לכ קל ויקסע
 ןקלכ דע סיעכי ו יכ ץפס
 ירומלכ לפס לע ותו
 לכוי 55 יכ לפסיו 060 ו6
 ול תפומ ןופ רכדב ןימ(קל
 ךככו * עכט לס ויוכסכ
 סילפוכס סיטונטנק ורלסי
 תוסרכס וללס תובוטתב
 קוכווכמ) .תוססוקמ .יקלב
 קספס ןיכעב מול סז.סל ₪
 500 7:5כ שקכ לם ורוכיל
 וכ 66 ורמלכ ם6ס קפותפל
 ץע לכמ ולכ6ק 59 קש 6
 יופק ולגד סיס ןידעו ןנס
 ועולסת לכ פע לע דמועו
 * ןופומק ומ 65 'מלכ כס
 סריזנכ 'ץורח \טפסמ וש יב
 וכלוע רוכלס כמ ךף מילס
 תרכי סלט ססכ לם ויבש ןיב
 סט(סו * סלט רטוש קרוזבב
 ותקיטפסו .וירבלכ ססכככ
 סיכפ סועק * ולרופיס ךרדב

 0 / ןמיס ץע לכו לוכשל לכוכ 65 סמ ריכוסל 65 יכ סס ומתו

 תודוהל החונ תעדה ןיא ירזוכה רמא >
 םע הרבח ארובל שיש

 עבט וב ךפומש תפומב סא יכ םדורשב

 אלא וילע לכוי אל הז יכ עדויש ידכ םירבדה
 אוהה ןינעה היהישו ןיאמ םירבדה ארנש ומ
 סעיגי אלו םהיניעב .והוארי  םינומה ינפל
 והונחכיו בדה לע ורקחישו הלבקבו רופסב
 םדא פלב לופ' אלש דע הניחב רחא הניחב
 םיפשכ דצ וא ןוימד דצ וב שי שי יכ קפס
 הזה לודגה רבדה תושפנה הנלכקתשייאולו
 םיכאלמהו אב ה םלועהו הזה םלועה אנובש
 הוכנה רמוחה לא רבתי םירואמהו םימשהו
 ויתוראשמ אלמיו ומע לבדישו 'דאה לר הזה

 | + יתושקב השעוו

 תולמ ונתרותרגכ אלהו םכחה רמא ט
 לארטי ינבו השמ ירבדמ

 זרקו עקבשו הערפב השעש המב החדמ ןיאו

 ףצק רשא תא עבטו ויליחב תא ליצהו םיה
 ךשא ילשהו ןמה םהל דירוהו םהילע
 רבדשו רבדסב הנש"עברא ןכ ירחא םליכאה
 עשוהיל שמשה דימעהו יניס רהב השמ םע

 השעש המו קנע יגב םילובגה לע ותוא רזעו
 קררומעו סודס תכפהמו לובמה ןמ ןכלםרוק
 לככ ןיאו ססרופמו עודי רבד הז לכ לכ אלה
 + .ןוימדב אלו הלובחתב היהש ארבס רצ הז
 ינא ךירצש האור לנא | ירזוכהרמא י

 ינפמ םידוהיל לואשל =

 5ולנ ופוסרפס סמ סילק
 קומי סיכומס םיכומס יכפל
 5נ9נ ךכ לקקו ךפיפו סטמ
 טימדוקס .סילכלק ססילע
 ןרוקב סס סנ וכפכ5 ר6
 ןמפכ דע ססרופמס יכ סטמ
 ךפידוספ יופלו ססעכק לע
 ינסו וכ 'וקכס סנס יב
 לימעססו "וכו ווריסב תש
 ןוככס וס עטוסיל טקמס
 ןנוסכ .ופעי ןכ יכ .ימיעב
 ירקס | 3550 = ןיכיטס לכ
 וכ סדקי ןיכע סדקתקכ
 רס6 ךטמסבו ןיטכ רוטקס
 שוס ף5 *סלוקס וכיינע
 *סתטעטסב ויכיפ קל קקקס
 קדוכ וקסנמת סוס ללכקו
 סמ רכו קללת יכ לכט סופכ
 * ועשר םכעל 'ערפכ סטעס
 50רטיל סטעס סמ 13 ךממו
 .רוכל סז קו ולוכעבו וע
 לפשו ייכיס לסכ סטע סע
 = * עסוק טסעס סע ךכ
 סשעט סמ 37 לוק ןכ ירס6)
 ופל| *'רכו ןכ5 .סלוק
 'טקיס וילפסו ןמק .תלרוסס
 רסכ ססע סע רוכדס סדוק
 "8 דע ןכ ירקפ סנו יכיס
 5כ ךסוכ וילסכ סב יכ סכט
 310 תעד ופ5 .קזס ןמוס
 "כו םסכ דילוחו מל ןכ לע
 "וכו \כ וללל ספיכסס 6

 'סלזק .* סילוטיפ 3ו805 מ ךילנט |

 < = זס ךללק לעו רבו לכשכ ןנק ץע ירפע סכמל יכ ןנס
 ירתפ בוט יכ וילע סיס ךכיעו וכסק דילעס לעב ופרופ
 * וכול יסכמ סיליפי סי(; *רופשנ חף ןמיס

 "תלכקל סיס 63 רטפ'יכומפר ולולמ "כקכו
 6רמב ?יסס ומקלכק ןיעכ סיכר 'וכוקכ סוסרפמ (כומ
 פומ6טמ * ויפונטסמ * טכ ןמיס ףוכ רכס רכדכ ןיעש

 6לט תמרוקס וקמכסס 12 סז ןוסכ = = |
 3 יד סידוסוס לגש ןליס ורט%כ סידוקיס תע 6
 סטועמו ( טקופכסמ 65 ') סתולפסמ 05רכ 6וכס מכ
 ותייכ סיכסמ כז'ימ 206 רעפ ןכו שקו ימפומ לכקס)
 56 וז סלמ ילי5 כ 65 סכממ יכ "וכו ילוסי 655 לס
 יעכק יפמ סימעפ יל 2 סכסכ 6 רובלס יפ לע םוכא

 תומולק ..5 2 קה



 , תדוחי לוק =
 לקי סידוסיס זירות סט דובכמ יכ תוטסרופמס תו
 לכ * "וכו ל6רסו כב .קיר6ס סל יכפמ ([ו| | וכפ*
 תומושס יפכ בוטל סכולכז קלע רש %6רסו יכב סקו(מ

 | אוי ןמיס .ןושאר רמאמ
 ילכו סקרכש יקלסכ סיכימחמנקכל | א ןמיס
 "וכו בופספ שמ פכב ובימ6ע וכסכסו ,
 סיונטלופמט "יכופסק ןקלט זיכפל ךורעל ו5 קופלר ס

 סנגלנתכ ןכ ילקק = *ככ סע תומקקמכ סיעלוכסו = 5(רפי ככל יכ = * סכס לע סתודו6 לע יתלקס 6
 וכסשו "סקוכטסץְכ כוס סי
 ק6סל וכלי ססיפכ ססירבד
 * םהיקפס לע סתועס 6
 תודוסל = ל6רמ קולע
 לוסיסו םרפס טקויס לע
 כדל6 יוכ יונת לכסמ

 ותכומ6 לע | * 606ו 3
 וקפעש לע וש ן6כ רכו ל
 ותכס רפשסכ ס:עםס וסב

 ססמ 6 לכ לנ6ם תורופס
 ותמכס לע וקופ 2601 רמפכ
 רקובמכ וקכוק6 ליסס )

 ומצטו יוססעמ לעו ( עפ
 סיס .ירכוכס סע יפל ילכ
 רעומ טעו ךלמ לס ורופס
 (כק .וסיילמ יכטווד ידויש)
 שכסילכ רפסק רכסמ 9
 לסל רוכרכו = + סמיפק
 יכידוסיס ןכ 05 + ולמלב
 3ע | > סיכול סירכְדְסו תסכו קכוסכ סיס וזע רופסס
 .קפס פע ופיטר יסתו וכע יכפכ קנס לכ ,ספוס .ןכ
 סירכדס 3ג לגל נקי ןכ ירספ * ויתועד יסלסב .סכועסס
 * ותעב ספי רבסמס קזע לכס ת6 טרפב וקז על לע
 קרוקס ומכ ו5פכ ר80כ סירכדס כתוכ וקויס סע יכ
 סקיטוע יפמ סיפכויס סירבדס סי[כ = וורקפ תיססלכ
 זכוק סוקעו * טמפ וככקכפ ומכו רכסמס רוד יפ לע
 סה .סולוקיס יכ ותופכ ידימ ךלמספ כב ןיז:6ס5 מפ
 ךירפקל ומ .ותעדב רזב פד 1 עכ לכ3 סיזרסו סכעטס
 יתלכ5 קנת סיכסמ ותויס סע "ול רבסק סע רופסס

 וסרפ .לע 3025 .ליחפס ןכ לעו > רוקפכ ב9 תוקפ |
 יכנ כג וספעמ לע ₪209 םיקי ותעבו = ,י וינועל
 ץסו ידעלכו .* סקיכיכ סילפתסעה םירכדס תוכקדןס
 %ע דסוכ ודוסיס תכמפמ רקע תויסל יכ שומפל כורק
 ךיטס סלר 53 לכ ןיענ תוזםרופמ .תויפפמ תוכמ בול
 .*-וקכמ .ץמס וכוש ססקל רככסכ סככ לע ותפס סול
 וכ קכוככס ותכומש בנפמ יסרס )ע תוקקקסל סכר בבל

 סעט כוט תדמל רככו * סמוסמ ועל עדי 95 סכויכע
 6וס ירסו * 2 ףוסוליפס ת)0פכ ספעמ ןולכז תקצפסל

 < : ךיכפל קכוק לופס כל

 ינאש ינפמ .ללררשי ינב .תרירתוע םכהש
 יכ תד לעב לכל היארהו הנעטה םהש האור
 סככה ורק |כ רחאו ץראב הרות ארוכר שי
 :ותנומא לע והוא לאשו סידוהיה ימכחמ

 רבההולרמא ו

 םכירצממ לארשי ינב תא איצימזו בקע:ו קהצי
 םכלכלכמהו תרוסמבו םכזתפומבו זרותואב
 רשת רחא ןענכ ץרא תא סליחנמהו רבדמב
 סכילודג םביתפומב ןדריהו םיה תא םריכעה
 יפלו זדמכ ןכ רחאו ותרונוב הושמ חלשו
 םכידעימ ותרות לע םיריהזמ וירחא םיאיכנ
 קררממל השקה שגועו הרמושל בוטה לומגב
 בוזרכש קרמ .לכב =ינימאמ ינחנאו התוא

 * םיכורא סירבדהו הרותב

 סע לכ קכ .לולכל .ותריעס
 עוסנפכסמ .סרועב בותכס
 תקוס סט וכ | תומלוקס
 לסוס'ויס ןמ5 ןופס קקופמ
 לוכקמ 'םמכט סמ לכו [5
 ₪ *'וכו סולס .תככס)
 לומס יסס ותכע סוס ררסק
 90עמטיס סכסק יפכ ךורעו

 תוקככ וקו *  'ע ןמיט
 וכממ יכ ס5נכ לתויס ידקספ
 תפמ6 5ע תפופ .תופנות
 סיתפופבו פותוסב : סלעכס
 תוטטו כ ןיכיע | * תוסמכו
 סתמילק רדס 55 סכודסכ

 רכוכ קוק סשיכ = כותכב

 65 6 סיסקו תומס 'פ לסת
 לוקכ ועמסי ו ךל וכיקסי
 סל סיקו * ןוס6רס תופס
 תוקוסס יכסל סב כימי ל

 סערפ סכילפ לכדי יכ שרפו 9 ןכ ילקל = * 60
 < 'ןנסתסו "פ 'תוכקעכו סתיללכו * קפומ סכל וכת'5
 : "ו בורקקכ יג כרקמ יונ ול קמקל (כ5 סיקל ססכס וס
 ..סלכע סלט +ןלריסו *'וכו סיק 6 סריבעק 50 רח6
 ץרזכ לופכל ולסס גועו ןוסיס ץר5'סככ ידמ ןדריס תש
 "לפי ססיו 5ע תק 'פ ןכטלס רכדכ 'תגסכ לכ ןעככ
 שבי 5 006 לכו ל26 תוטמ 'פכו + 'ובו ןוסיס שיכללמ
 .ןדריס 95 ופרכפ ידכ סיס ןולכו רס5תכ .סכסו רובו ם(כ

 םלינימאמ | ונחנַא

 םכהרבא יקואב

 16 ךומסב ידכ טפמ לס ותוקילם ןיכע .כג רסיסס מכ |
 :םפיס קרימסמ ירזוכס קו ליכטס ולו *  סישיככס רסס
 .סנע ןולסס 5 םחימ ויתפַמ סכמ30ת וירכד רודסכ
 יפ6ב סל פל = סיכול6 סירבדסו : קכשמכס ופבופתב
 ופ5ככ רפ6 יעד סימק תוסלפמ לע בותכ רפס קמגמב
 טדינקל * סדמ ץרפמ סכור6 + םיטעמ 036 ירכדב
 :טיסוקל ךלמס 05 כו רס(ו .* דס בכ לע לסממ יש
 .םכויכעכ ךירלכמ 6רקי 63 86 סיכור6 םירופכ ו
 * יופתו כס ויכפ \עמ וכי'םסלו פיזככ וקתסכ ותד קח
 סולו * דוכע6 קמיקעדי 05 יכ ספל די .סיפס ןכ לע
 יכ *סלכ רוכסס .תרוק לכ וס ירס סכטק וז קסרפ
 קפדקסכ ורכזוס = רסס סינייכקכ תעכר6 סכק טטכ

 סכינעמ



 ויש ., ל" , . .

 7" | תביס/ןמיס ןושאר רמאמ 6 תדוחי :לוק = =
 ומדקל סטעמ ןורטככו בכל רפוימ וכ)כתירפ6 ת6 = ןורסז .סכס יכ'פסק ךממס ?ככ וקלמ6 סוסמ קילעמ
 ומ ךכיפ סינע סיפוסוליפס 960 סלט קוו ןוילפ5 = וכחכפ ורמסכ ןחכל קלוע * סמופכ ,קכדכ יה ןיכעמ
 תרכזט יטפמק קלסכ * 706 קמעמ לע סימיכסמ סתו6 = 'ילכממ רי יככ תשיכומס'קשיו כי סרב יקל יכיומסופ
 תרכומ ימויעס קפסכ = דחק תעד פע )| = תמדוקכ = ץרזו ירוע6 רככ ירס לרפיו * וכו סיקפומכו תותופב
 ולמ6כ לכוכ סיס סב 606+
 * ןעככ ץלמ תק סליקכסז
 ויפכ סמו סקיס סרוקסו
 ותלופכ .ססמ קלסו ורב

 פו | /

 סיכממ בו
 ותיק ל :
 ןכ יכ יתעדו סנע0ס *'וכז
 :ןורססכ פח ךקכופפ היסס
 סתיכ ק6זותמכסקו סנע
 ייכ6למ וכעי סן עדי סרטב
 6 לט רס6ימכסכ טס יו
 ככלל רקי וכקכו 5 סקיפ
 ןקיס וירבד .סלוסכו ססמ
 יד סילוסיס לכ6 ורמסב 7
 ןכ'סנ וככפכפ ומכו וכו יל
 ספוק .ומ6 י ןמימ ורמפ לע

 סידוסופ 51955 יכ5 ךירכמ
 5כ קכעט (יסרז6 :'כו <

 קדסנ * וכו פד ול טיס ימ
 יכ סז )ככ סיפוסוליפס
 ט6ירכס יקיקרנ סתויס סע
 רככ סולסה לע | סלועה
 וכ 'פי ופויס לע ודוס

 ןמיס

 תצולש  ?תו!קד םיכסמ
 ינפמ .ידוקרו לתושת(

 'ולפשה יכ םתצע ןורסחו םרכז דובא יתערוש
 תצלהו הבוט הדמ שכל ובזע גל תולדהו
 ארוכב ןימאמ התאיכיידוהיה רמול ךל היה
 ךקצרבש יממו .וגיקרגמו ורדסמו :ללועקד
 קרמורזדו .ךפילטמו ךילוככ 15 כ = ךבירטזרו
 * סק לכו * שיק 5 דיה רשא הלאה םירופסל
 ףדור אוה הרובעבו תד ולשיש ימ לכ תנעט
 וקדצב >+4וובל זרומדקדל יוושקדו תרמאה

 : ותמכחבו |

 ירווכהרמא >י

 תדה איה רמוא תאש הז
 ;רילא תויבמ תושקהה

 משת םאו * תובר תוק5ס הכ םיסנכנוןויעה

 רבההרמא 2

 ם טיכסמ םתוא אצומ ךניא הילע םיפוסולפה |
 םהש ינפמ דחא תעד לע אלו רחא השעמ לע
 רימעהל םילוכי םהש המ םהמ שי תונעפ
 רבד םב וקיפסיש המ סהמו תפימ םהילע
 וקיפסי אלש המ םהמו וילע ת;דה בשייתתש

 : תפומ סב והימעוש ןכש לכ םב | =

 ע סקמכסק רלעסו סמס
 סתווס לע סיכומ דע סו
 : * סכוככס ןט  סיקוסל
 תוכעט סספ יכפע קו סיסו
 פמומ .סכוכ | : "וכו
 סקילככ וסט | שס
 יסק ןויעכ סנטסס 36'כרדל
 103 65 .תוילכט תוכעט
 ססו יכמלכ סייק סימ לוקממ

 ךסמ ₪ + תונכדמ ג לע
 וייסוככ ןסמ סיו :תויקפומ <

 פולכקק סע תוקיפסו
 ולכ ןסכ ןיסס סו + ןקכס
 תוכיר6ו *ןתסלסל קופסס
 תפוס כורטלס גכדקכ וכופל
 * פופ סכ ודימעיש 5 ורמ6כ
 סיכויכעב = יכ ןקכ .ורוסל
 ןק תועלכ :ןק  סייק!(ק
 ?פתס5 ולכוי 65 סיפעמכ
 יכ 'תפומ סקולע רדימעיס
 יסתש וכ סכ קיפססל פס
 לכ ךלוס רקי סוס רעסטקו
 ןפיס)קיכס ורכד לכס תמע
 יפומס סל לכ לע יכ ( יט

 לכ בוס ץכעל סרכעס ךרד |
 וממורלו ופילנס) סד6ס לע תלטומ סכוחו וי תוכסס
 ףומופיפס ירברכ 'פובומ לכס כס וכ ויכרלב קכדסו
 986 סיללוכס סידספס .לוכזסל ךל סיס כלו 5 ןמימ
 : = ותלוכעל ךסאקל סכוס סדש לכ לע לטוס סדנמ
 לנככ יוקדככ :ססעמכ *יוושסו : ןויעכ * תמ6ס
 ןמיס וכרפיכ רככו * ןויעס לגככ ' ופמכמבו * ססעמס

 : ףוופופס לכ סע ןמכי פוש קזול לע 5
 וכו תיטקסס פדס ליס למו6 סת6פ סז | ך"ו < ןמיס

 6רוכ'תי ותויס תכעט לע תרזנס סע לל
 = לכ תכעט ו סיס יכ רמת רפס כו ביסכמו רדסמ
 תלס קכעט סיס תמ6 ךרכד *'וכו תל ול טיפימ
 18  תופ סילע כ 65.ך6 ןויעס סילפ שיבמ םיטקסס
 * תומסרופמס סולמעמס *ע .רורכס םוסק ןמ תפומ
 וכיבי קנו ועדי 03 יכ פובר .תוספס סכ סיסנככ ןכ לע

 יס 266 .םויפרס עע וכ תס
 מופל קטכסב ותו וכל %סכ ןכ לעסו * סכמיס סלעמל
 ולע .סטט תוטסרופונה ןקס תודמעמס .תלסתכ וירעט
 לע קפומס ןמ רתוי סכמלכ .)60סימ תודע קי יטבס וככ
 ₪3 ףוסולופס די סמ רפל סיסעמה רסויו תועדס קמפ
 ויתוכעט = 65 סב .ויתפומ ךימו  וכופלת שלו וכמככ
 וקכוכ רסס יפככ פסיס קוקר וככיקו רבודעכ תוקיפסמס

 55 סחוללככ 360 יפוסוליפס יכרדב סבפו סופ ליטסל
 יסב דכפי 5טוסו ססמ טלמי סיק5פ0 יכפל בוטו וככתו
 רוסימכ וגר סדמע 05 .תויתפומכ ססילס5 ךסמכס יכ
 יטיעסב ור ןיעכ = > ססיק3ס ר6סכ לעמק 5) רש6
 עמוכפו יוקפסמ ךילע דספמ יתייסס סע וסזו ד* ןמימ

 "וקכסב םפומס ססב ררכקכס סמל יכ 'תונגד לע טפבס |

 וקורמסס סמ 5כ 5ע תוספכס וסטב ןוינקסו תוילגרקְס
 וקורמפט סמ .לכט וכססו עכטס רחלס סעו שכטב

 קפומ



- 

 תרוחילוק < "₪
 יופ6ס וקופטמס'וכעטס יפוד לע'רוס לככו * פע ץפופ
 ועיכרב ורטלכ "סכ סומ טסכ תפסע ססכפ וקדקוללס
 יכרד ך6 ורע6 דע * וכו .קועתמ תויפלס יכ ב ןץימ
 *ורכוקמ ןקעו י'ופכת דע וקדקולמ ןסע יוקנקכ'ןישלס

 = שי הווי וטדו ןמיס ןושאר רמאמ
 "המס תויס יכ תוירכעס תויפוסוליפס תוכעטכ ל יכ
 סירכוממ 56רסו יככ תוסוסמ וכ יקסתפט סעו * סנס
 וומכעב 6וס * ידגככ ירבלס קסטס וכממס וי5ס ךסמכסו
 לכ לעו תועדס לכ תתמ6 לע * ויל רתיו ךסוק תפומ

 ישופומוליפס קכס דקולטסו
 סוקיבס = תויקרק | יכללו

 וכליעוו לס סיקפ6כ רול
 תוכוסל ותכוכ *כע "ומו
 םוסל סילימעמ סתויס סעט

 960 :תופיכמ 59 תקפסמ
 ספג ותויס יקלבו וקודסלפ
 ףיסוסב ולכוי של וב כ 6
 פכססו סחגססכ סקכ פס
 "ויתמשס וכפס רתיכו סכועס
 < .ססעסמ )ו ססמ ל ןכ ע

 םולמוקס סב מול קסכ

 לדוהיה ךרבדינא האופ ירזוכה רמא לי
 חצור ינאוותחיתפמ בוט 0

 : ךמע רברל ףוסואש התע

 איה ירבד תחיתפ לכלא .רךבחה רמא וט
 קו'ה וכ דועו תפומה

 + תפומ:אלו היאר אל המע ךירצ ןיא היארה
 * הז אוהףיאו ירזוכה רמא וי

 םירקהל תושריל ץתתסא רבחה רמא "
 יכ ךל ראכא תומדקה ךל

 : ךיניעב םילקנו ךילע םירככ ירבד האור ינא

 וכ דועו 6זו : סט ספעמס
 סירכלס יכ"וכו סיסלס יס
 < < ולמ6 תיטללכ וכ רפק
 ופ לע 'ק .תוקדכ וכפי סט
 3כ שרס (יסס סיישל
 סידעלכו יסרוקמו תפועס
 תו ןקיכ ולי תש טילי ל
 = סקמ לס6 לכ יכ קפומ ו6
 סיכסס סש קלכ סמל לכסל
 וטכו = * ותוק6 לע טוסס
 'ל מ סורקעס לעכ בקכס
 ופמקתטמ ופק וסע ןככו בפ

 ירזובה רמא סי לו ךיפכולמ 05 ספרכפ
 :ךיטקועמ

 ילזוככ למ ךי" ןטיט
 יוכומ>סשל 7
 קניר6 טוק ילווכס קיספס
 : < = 69 רס6 רבק לס :ולופמ
 9:6 כסעכס (כבב ולכל ץכ תקע דע רמופ רמב
 רסס ןיכע ףוסס רוכס עמוססו = * "וכו ירכד תסוקפ
 *וממכפ סימסש לכ6 .ןופלכ סירכד .תקמסכ 535 םרפיו
 6 וז סכות סומסכו = * זר םורופמ * ךספל קרפ ב6
 556 וכיל יתעל 326 סכמש = * תומוקמ סמככ רבחמס
 כ = = יפודו ןולסס רפול ולסש יכ ןוסלר 5ס ומולסת
 ותפומ ףקופ ספעמ לכו - םטקסס םדס יסעכ וכעטכ
 = * ןטימפת כול יפל לכ( זןוסל סזכ פוס פי) * וקנע
 יסירכדס קסק3 :ןידע פט .םיכוש טיפפד .סעכ לכז
 סכ פק ףיסופ לועו * לקוי 5נקומס סתועמשמו ןטספכ
 "ולוסיס ךרטל יכ ספור :ומוקמ לעטכ סז לע לוליכס
 + ספסתב ךרכל וש יכ ותסיתפמ רתוי * ותסיתפמ בוט
 ךיתפרק רפ6 לעו = + ךיפוסר תונע לכוס ןוסל ככ
 ךרוכד :יכ ביטמסו בוטס ךכלכ6 ךרב סתעו * יתמסב
 סכול * סתעמו * ןתוט6רמ לכד תורס6 כוט רוקו ךלוס
 וכל ת6 ידוע טיפ ותיפר 55 רכ מע רכדל ףיסו(ם יכש
 | :ךיקולוס לע = |

 יס ילכד .תסיתפ לכל לבסס מ6 |
 1 קח ינכל תרעפ ךיפ לכ - קפומס

 ךנ על סתעו = * סכע ןולססל קמחי לט ירכד חתפ
 'קפוסמ יתלכ פו שוסו תקפ ירכד טזר וכ ךלמס ודל

 ּוט ןמיט

 יכ ךל סירמוא ויה ולא רבחה רמא שי
 יואר רסח שיאודוה ךלמ

 ומקכ ₪ וכ ס56 וילכרב
 8 ךלל כיסס) ילכ סווק5
 ןירבדכ | תסכככס .ותרפ6
 רכעפל סקכ שו *רבוד'כ
 "למדוקס ויככד סע פרככסכ

 = סרבד לע ולמ6 ורחל יכ = :
 :םבוסו ןויפלמ סתוכעטב טיללוכ סס קצכ סל( יכ
 60ו ססיכרד יכרד 55 מפ לכ ולמ(כ | * וירכל סתס
 ותמדקס ירפ לכ תיטפרמ יכ *  סקימובססע יתוכססמ
 3 רוטב .קפומ) יפרשי לכ ילוקפ לכ ךי יתאכס 6
 ותעב קפי ססעכ לכס יכ = ןכ 5ע לפיו י יקסע רורב
 ספודג העימס סיסק 65 לס סופרק יפ לע םדוקמ
 קספסמ וכ'נויסרכל םיי * קולכש 63ו תייטוס 55 סכמיס
 סרקמ יכ סטס ר6וכלכי36עמטיק סכסס לכ רוכלס
 -טירכלס םידקקל וופוקס ומכ סזכ סקימסל ל6
 זוכ סמוסרפ ריכקמ \פס ססיל רסל % סיעםרופמס

 / רג וקוקמ לע יס רמכמכס .
 :קכק * זכו סילעוש ויס 56 ככסס 6
 מ6כ3 ףקסכ וככטפ לפב רכסס ןיע

 קפומס 6וק 6* סכ סותפ וטרס יכ וס יס סיכקס סמ
 ולטמ 6שיו * סיטעמס לכ ןורטכו תועדס לכ תק לע
 ךרדכ ומ6 סבו = *קכ ים וכורקפ כי למל קז לע
 פוסקי ובכלכ סכסו *  ויתווכסק יכקב בוקרכ וכרוץיב
 16קט וכ ררכפקב יכ סוס לטמס יע ולוקלו ןיכסל
 ומכ רדוסמס סעכטמ תוילכס 6 סנטמ ?וס ךולכ
 'תופלפבסמ | ךסוכט סעכו :םירכמ יתפומכ ספעמ
 סדוסיכ עלוכ סלי 5ע לסל ימסרופקס סקס תולמעוגב

 סיק6

 ףיתומדקה םדקה
 + םעמשאו

 טי ןמיס



 7 78 5  אבכ  ןמס | ןושאר רמאמ
 טכמכ ןמ תופכמכק תונטלתטק בוייס רכומס ףוסוליפס
 65 ןככו ,* וכממ ורוסי 65 סעכט'סדיכ ןקו סכופסלס
 וקדכו ודסס לע ךלמס 36 רוענק תוקמורס בייוסי
 ספ קזכ ףתתפכו סכייכע .תוכספ .ךלמס תלוכי יקלכומ

 תרוחי לוק
 סקיכיעו ושש לולב 36רטי ודוככ תולכספלו סי
 ול .רס וכ סלוכסת קפט לכ וכ קלתסי ךללכ קוו
 םססמ | סכוימד לע פרופ סיסמ ףיע כו ססינעמ
 ןימלקל 50 תיכ סל עכו סמוקכ = * לטכ לומ סונמבו
 סירות .סכפ .לכבו םודחב
 ן סזכ סלפכס סמ לכ יכ
 סיטעמבו | ניועלב פונט
 ירזוכס רקפנכ ומכקל יופכ
 ססעולפפ סמ | י7פימ
 סכמ כס ףוסוניפ כל ןכ
 תדסיפ לע סקוקלס ותכעט
 ןויעס סיל6 (יכק תשקקס
 תוכל ווקפמ סכ וסככי 6
 < סועלי לכ סיטפסס לע
 סילכסס סקטקס יפ לע
 ךכמ +: גז ייפ רסכקכס ומבו
 סעויסל ולוס לכז *ןלוס
 [ר>ק 06 .סקוסל סכילמ
 ןקיפס תויִס סע יכ  *לזוכ-
 ססיכיכ לדבס םי לוט דכמ-

 רווכ יּכ = \ז םסולס לכמ "
 סתכק ודוקו ייטעס סילקפכ
 "וככ יטילסכ סקנקו ימפכ
 לכל ץר6ס  קרוג רפסב

 וישעמ רפסלו ומשל דוככ תתלו וממורל
 םתודמו .וצרא ישנַא קרצמ ךילא עיגיש המב
 זריהה הנומאב םנתמו סאשמשו תובוטה

 : ונימאהלו וריגהל הזב בייח
 ינאו וב בייחיתייה ךיאו ירזוכה רמא כ

 ישנא קדצ םא קפוסמ |
 תמחמ םקדצ וא ךלמ םהל ןיאו םמצעמודוה

 : דחי םינפה ינשמ םא וא םכומ | =
 ךילא שאנ ה םאו  רבחה רמא כ

 'רידוה תורושתב ויחולש
 ודוה ץדאב א םיאצמנ םניאש קפתסמ ךניא
 תווקרש םסרופמ בתכב םיכלמה תונמראב
 ךורות+ תואפור םהש תרואופד ומעו ותאמ
 זרומ ימכו ךתואירב ךילע תורמושו ךיילחמ
 םכקרל צצו התאש ךב םימחלנהו ךיאנושל
 תייהה המחלמ ילכ ילכמ םתוא תיממו םהב
 : ותדוכע גו ותעמשמ 5 רס תויהל הזב בייח

 סעיכ *רק6 רכדו סימש
 ץימשו סיכול כר קי וקויק
 עוכומס לכ וכמק טס סב
 לדעכ 05 ₪6 = * ווב
 ופוסק וכ עוכטס ועבטמ
 שני 59 קול6 דיו וכפרי לו
 ו5 ורמְסכ ומר | סזלו וכ
 ס0 ול לפי סיכפס יכטמ ס6
 לכו סרוכנכ .ריל6: ךלטס
 יםוע סכ ירוכג תולנמכס
 תיעָבט = סנקכסכ | ולכל
 ןט ולוסי 63  תייקנטסו
 שע וקו ל6ןסו ןיעי טונס
 טקדכ ו ןרטסנ ועורט
 סקולקסו = * סכלט תעסמ
 לע רבד * תוקרככס תשוס
 .וכעטכ דיקפס לעכ סיטרפ
 לוק ס1 סלומו ןופסלס

 : גז 'פ יכפק ק5סכ סרוי
 קפל | אכ ןמיס

 ןוט5ל רעס (ויפ רכ 6
 * [רשכ | סטויקפ 'ופ קתפ-
 'זמל וכ ללכוו סכולמק ךרדב תושכ ןוטל רתכס רספ6ו
 סעכ | :סימסו ץרש לע ודוס 95 וכ לםשכס תי וילע
 תו6ס כיס לכ = *'וכו וכר6 יסמ6 קדכמ ךיל6 עיביש
 ספרקט סמע דסס שיש ףוסס ךלמק קויס לע תפומסז
 םווח תייסס * קכומלו קלכ יכד6 לע סידסוימ וכרש יסכ6

 קוספל 16 ךלמ לס ויסעמ רפסל לל = 'וכו ודינסל סוב
 בויחל סכריס יע סזכ לפומכסו י'דבק לכ ב9 וכיע6ס5
 סע דנמ סכקס סיכלטס יכלמ ךלט סורל וריכס 6
 וכפו פולנומכס לכיכ וקדכו ולטוי עבטס רדס ספרימ

 : וקק קח לעכ לכל ןתוכס ססי3עכללק* =
 סזכ לסמכס *'וכו וכ בייסיפויסךיח | ב ןמיס
 'וככדס סל ופקוכ סד[ בל סיס ןידע יכ ו
 תסז ספיס סדימ | * קלככ סנסכמ סירקופס סייעכטס
 קעלכ = * לפיו ךלמ ןיל סעע סוק 3 ךלעו * םסל
 *ןמדוססו ילקס .דכ לע ולפכ םירכדס לכס סורוקו6
 ומי סופ ס616 *  "יס יטימסכ לכס רוכזיס ומכז
 עדכ ץופקי רט 36 סקוטקמ לכוי (5 ךל ךלל סקיל

 ךיל6 סוזב |
 תוידוס .תורוטפכ ויפולמ

 סלות סלעמ לס סעכס .תלכוכ * סוכ !פשכס | * רכז
 םרדכס סדקכ תוכפמ קס דע = סיעסס מס מ
 ןתכו ורמסכ טק יס ורכד סכ 05סו סרותס קכפמ לע
 ורמסב סו לע סט ורושיכ ףכו = *'וכו פורקי תוכפמ ול
 קרסעב וקול יכטס סק תוחולטס עורקיס .תוכתסו
 לס למעע יכ וטל = *'וכו קפפסמ ךכיפ : טירכדס
 סקילס6 ןופ 965  סילודנ סיקפומכ .ררכפכ יכיס
 " סופכ .תיפוכ6 ספוכסת ססו)ע לכוק 65 וכ קופקפ
 בתככ |: 'ונו פער5 פיסרס סק6ורע(סו ןיכעו דכ
 ומעו ובו פוס סיק5ל כתכמ בסכמסו ורוסכ + 'טרופמ
 "וסופר קמ תככ וופרב ופוקבו'וסס קכס ספ לכ -ומו
 סרו * וכו תומ ימסו * וכו תולמוסו וכו תוקפור ססס
 כופכ סיטפפמ 'פכס סמל ןווכעו סייס ולדס ךי6 לפס
 ךמיז תלו ךמס5 פס ךרבו כיקשפ 6 קדכעו -'8 "מפל
 סלקעו סלכפש סיסת 65 * כ -ךכלקע ס)סמ יקוכיסקו
 ₪395 יתמיפ תש"ג = + 0505 ךימו רפסמ 6 ךכרסכ
 וק ספסורבו ססכ סוכק רט סעס לכ קש יקומסו ךיכפל

 תש :



 וא
 תריהי לוק - %%

 סתדכעו דנככ כ סל דנככ סל = *"'ונו ער 6
 דנככו .* ךיילסמ ךתול תופפוכ ססמ וסופר רזי רז
 י ךסו(ירכ ךילע תולמוסו רקס וגו סלכטמ קיקס 6
 :'וכו ךיכוט5 תומ יעסו נס גו לס יתמול ת6 ד נכבו

 = | תכרכנכ בכ ןמיס ןוטאר רמאמ
 פנטס סעטב ררועתב ןכסק(ו 'פכו "כ ס56 לכב
 לכע יכ רכזו ורטסכ .תויכטס תורכדב סכתטכ 6
 טקוק ליכ סטמ ךיק)6 ל ךשימויו סירכמ ץרפכ תי
 * קבסל םוי 6 תומעב ךיק כ ךוט ןכ לע יוטס עורזכו

 קפספ סיס בב ןמיס

 רק ןופסלק
 סזב ותרס + 'וכו !תווסו וג
 !רסופ רופס .כיתכ ןיכע יב
 סל .לריכ לכוס ןפו6ק לע
 ןיסכמ ותויסו ךלמס תושינמ
 ףסוכו י ץפסכ תוכקכס לב
 סכ פדסוימ ותסנפקפ לוע
 ודוככ תולבסקסל סתלוזמ
 : סכיט ומכ טרפכ ססו6
 ופופ 'סקפ סקכ ךב ןמיס
 ות ול סיית סלק = = |
 יסיר6קס ןמ ותנוז ו66הוב
 (כ וכו ירפפנ ךב ןמיס

 לסמכס 6 (כו
 סנעכ יכ .תכוןונס 9קספכ

 קפסה היהו אוה ןכ ירזוכה רמא לכ

 םכמ4 ינממ רס ןושארה

 ןימאמ זא יתילהו או םא ךלמ ודוה ישנאל שו
 : ילא םיעגונ וירבדו ותוכלמש

 לאוושה ךלתש שתו רבחה רמא כ
 : והוא ראתת המב וילע | |

 וניבתה רשא םיראתב ירזוכה רמא לכ

 סבזריל 4 רבהאו ילצא
 "ינירחאה ה גב וררכתהו ילצא קפס ויה רשא
 ךיתובישה הזה ךרדה לע רבהה רמא קכ

 חתפ ןכו ינת-אש רשאכ |
 לרבעה יקמ ול רמאשכ הערפ סע רבדל השמ
 בקעיו קחצי םהרבא יקלא לר ךילצ נחלש

 יכ תומואה .לצא םסרופמ סרבד היהש ינפמ ונלמעס סמכ ןקרשקכ'גוס6רפ
 *רקככס .דטעמכ וורכ לע
 רק ויל סק 5. קתעכ וכמו
 6כויכו .ביסכעו 6רוכו סכןב
 עדס ימיכט ךלסמ יכ סקּ
 ןמ ךכקקסל רדוסמ סול ךכ
 קפוסמס 50 רורכס .עודיש

 : סנס
 קוק ךילק לע כ ןמיס

 ןפכ"'וכויתוכיסס
 ולופס לונע רכסק סילסש
 סט דמע רס0 רוקטס ל כשו

 םתוא גיהנהו יקלאה רבד םהילא רבחתה
 סכימשה ידלא רמא אלו תואלפנ םהל השעו
 ןכו ךארובו יארוב אלו ךילא ינחלש ץראהו
 -קלא 'ה יכנא לארשי ןומה לא וירבד חתפ
 ינא רמא אלו םירצמ ץֶראמ ךיתאצוה רעה
 רשאכ ךל יתחתפ ןכו סכארובו םלועה ארוב
 ינאש המב ךיתובישה יתנומא לע ינתלאש
 ררבהה רשא רשילהק לכ וב ןיבייחו וב בייח
 ןכ רחאוםהיניע תוארב אוהה דמעמה טלצא

 : ןיעה חארמכ איהש תכשמנה הלבקה

 ולענ ףלקפמ סעט (וסו
 טסע סיטי קסס יכ וכוט6רַב
 כוקעק ספ 6(5וקו זנו 'ק
 ויס רוכעב יכ 'מ5כ רוסמל
 קול6 לע לוט םירכמ תיכו
 5וכיו ןכס םדקמ ןוטלק

 ם5 906 ןכ לע רכודמכ
 ןלכסס לע קפס ךכלכ קלעי
 .ץפססו טולקס לע סרומס
 וסרט סמ רוכוק .תלוכיסו
 6יקמ .סירכק םסיכיכ ךימיע
 סקקו = * לכז3? קופל ךל
 יכ סל .רסכו ורק6ב וירכד
 6וסק ועדי סורכמ תסיכימ

 תכפו סלועס | סיסקו למל
 6'רק רשיכ רככו *וכלמ
 בוקכס לקסמ וז סכוכ לע
 קלופ ךממור6 טק יק56 'ס
 תוכע 6לפ פיסע יכ ךעס
 לכלי מול סכוק קוקרמ
 תייסעט וקסרכס ספ יכ
 סעויק וכל סיסי טי/לפב
 ץוקרמ .סוכע לכ  סכומס
 לכוי 55 יכ סליעס .פירככ
 ילעלכמ לסקס | סויקתסל
 סמ תו6רל סטיכסו * ןריבק
 5 ולפיו 'פ עבלרק בתכמ
 טס יכ ךיק36'ס יככ0 קוכפ

 .סייק3 למק יכפל וקסותפכ
 ירכד | קסיפפ לכ וש .ןויס ורעפב וי'ע ר6פתסט קמ
 'ס יככל רםי'ןומכ ל וירכד סקפ ןכו "וכו תפוס (יס
 סיפטכקמ = * "וכו 6רוכ יכל רע :5לו "וכו ךיק6
 סותכס רושינ לע ורטסכ ןכטרס ירכד סתמעל
 סממ ספפכוס יכ סירכמ ץר%מ ךיפסנוס רס6 רמסו 3
 סחנטסכו סעודי יכ ןפקס לעו .תופינמס לע סרוק
 סלועס תוקדק סע יכ םודסל לע סרוק סגו וכי וכממ
 - ספוכיסו .* תלוכיק לע .סרותו ועבטמ רכד סכתשי 59
 יכזוכ ןי6 יכ ער רוכעב למלט ומכו דוסיס לע סרוק
 סילעו יעדויס סס יכ ךיתכוס 57 סע קזו.ץר5ק לכב

 ב

 ת6מ 1כ ס50סכ למגע וז
 יבל60 * ורמסב זככ רפסק רבחמ יוס קדוסו כ ומתוק
 5 ךוקש ס יככפ"כוס קחל דובכ ותסוכמ וולס סדוסו'ב
 כו ץרשו סימס יתיסעס מ סנו םירכמ ץרלמ ךותשכוס
 םנססמ ויבפ וגמ סכ רפסופכוטתב ירסס סשו ךיתיטע
 וכ ורוסל .כופ עבר תסוכ ורסט ןפככ כסס יכפ גמל
 *ופש רבחס 'עדנו *ןכ ריכזק לוכסמ יתבס ןיכי ובעל
 סותפלמ 6כובס .עכקכ סוס 65 סיכוככ וכלכ .ימכס וכלכ
 ₪ קויקלו .וכממ תויו פומ קזכ 5מככס סט כמ סככ סל
 ףכ רסלו סדקס ומכ טרפב וכולל סיענוכ סילכל כג
 ופ (כויכ וכ סי * ןופס ס6רעב שיספ תכסזכק היקס

 ושיסקכ =



 "+ חרוהו לוק
 יל .ושיטוסל ךנמס-ךמפפי סיתפס ןכ לע יוקר םיזמ
 זרי 65 וילעלכ 060 שודסס קקמ6 ת(לוסכ זס "ויד
 תערוקכ בס ' וכימ רט 5 סלונס ופווס ברד םי6
 "יפעתסאס פכב ןופ6כ דקוימ דק6מ דק לכ תוססיתס
 כו סיקמ סוכ יכ וכימכ-

 ךטומכס .ןכס = וכ רד נתקל

 בכ "אל | ןמוס :7 ןושאר רמאמ
 ול פיו ורלבקיס ומכו *  רכס לט ותפסוקנו ילווכס
 3נ\בקי סז לכו י וביכי סיניכסמסו ספומוקמכ סורכלס
 יי בָככ טורקס לע ספקי ךלמס 16 וטכ יס ףוס דע
 תעכ = *1מ ןפיס ףוס לע סבב פככי רוכגק רכס

 כופפ :ףכמס = וכי = יס
 לככ יכ 0 רלכל לוג נ) .םתוחכו הדלוההו לודיג ירו ןוזמ  זרחוקל

 גיס סיב ותעל "טקס 'ססב ילעבו חמצה זוזב דחאתרהדו םהיאנת- לכו .סוקמ '60מע-ותווסל וכממ
 ופ עסוכס קטפס ןמ ס< .םיאצומה וכינבאהו המרק+קר ידערבמ םווח  *סלודנו תוכישקכ ויפוכ6
 ערוס | ךסמ ףסכי :וכקמו
 ,-2 .לולט סנובסס תטקכ'םוריב
 'קס6ס ס6ס דע * 75ט לוד ול םוהסל וכרכו* רוד %
 * תלדעב ו3כ6 סלונסק תמש יקק" סרקשכרל קכסק
 רוסתס ווע ןכ %ע = ".\עמ רלממ ךלמס ג6וקכוסתו
 ררלסל .דימעס סלסמ * סוכמ לס וז תמקלמל כמ
 לס סלוטמס שיפה .תרפפמ לקי .ת6- ותופלסב ווע
 'סיפס .ססמ הז וכ ותסוככוותלכק 3ע סיכוס וס6
 + 76 יכבז 0605 לכל 6סכתססמ ו3 סיס סמ וכערו
 < פודבכו )לק .ןטקב רכס טפס 060 :פוקמ טפס דנמ
 לכוי סרונס תנרדמ יולע(יכ עדוסלו .עילוקל סלכ
 כוס ומכו < .,* קבקמ קלבויס סנועפס רסכס ןורתימ
 סיגרמב קמוכב סמודכ ווטבמ סכ סכסו *ב* לסיפימקב
 רתרוכמ תעדוכ .סריתי יסלעמ סללסו וז ןמו -רבדמבו
 סמו 6יכפל5 פצע לש6-דיקולועפ קכמ-(ערמ לש
 ךנוסק קזפק םיפס לע וירכל ולע סזם נט יס דע סו
 :"ךוש .קלמפכס .וקפכקו וקפוככ-רופ תקוכפכ וכקפלק
 'ממ65 כותב רתרוקכו \ ויטרפ לכ סע םוזסה עולוס
 = ןוט6רס סל סיס יכמ .סלו מל סובסמ ןיטסויס תלפלש
 סמקוק סלונסס-תויסל סתטקקכ וכ רפס לע ץרס ינע
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 וקוכיו = *רעסכ סטמ * זמ וסב סז ספ סמו םקשי לסל
 וזופ רפס רסכ ,וכסיו סוקוממ סל כותל םיקת6ק ךרל
 " ת6ס לכוו רטסכ קלכקְס קתמ6 50 סיכפ ןקלסכמ קיל
 תורוככ .תויסר סז לע יפסל ביטסיט ל (פוכס רמס

 /רם ףוס יסומקכ רעל רפסכ מממ ועכמס דחכמ (
 :ססו למ65 סל6ס סילכדכ סיפוסוליפס לע ולכדכ ל*
 :רכלכ6ט סמ .לוכק ססל כויוסי5לס רס6 סיפועמ פכע
 יק לשש :סככקסו תולעס לוכק .וכפ יוסי וכקנ6)
 רוכק סל בייוו 60 ללמ רולב יכ יס * סע סייר
 תוסילכמ .תוי6ד ןורססמ סס יכ סז ןו6ו : וכל260 סמ
 - רכס לס .וימפ מעפ תמסומס סכוכס 226 * סככ לע
 : רפוככ ידמועס סיקיעמס ורסוי כשש לכ יכ טיכת סוזי
 ספ ןכ \ * טיעעמס דחלו סברמס ד * ק3כקס יכפכ
 ץמו(.ףיסוסל סכרי סמכע סיכו6 ןיספו םכ יעיבו וסוכל
 סעטב תולרס יכפ סוכ רלגקיו = = * סקפמ6 תרוכגב

5 

 תו .רוכעב סוסו *ורָכל + תורוסיהו
 "כס פקסס לע ךיקלמעס 0
 לינק רופסכ 55  סכ ךקו6רק לוכעכ קסזס תלליכס.
 תקרפו ןיפעפ ןיכעל ללפ רט6כ סיסקו " קירסס יפסרמ
 סיסי רמ6 | וטיכיכומל ךיכוע יכ ךרסוכ לעמ יסוקס לוע
 לכדס לימעק5ךדנכ וריסייךיפעפעו קכ5) סורס סמס
 ילומעת ץביטרפס 36 079 ספעמ וכוכמ %עו וירב לע
 ןיכעס ןידכ =: וידנמ ירפ לכזיו וכויע ןנל ידוד 6בו
 תונועפס ןמ יכ פעל פילרס סת6 = *'וכו יעכטס
 "'ומלעכס פורוכסו תוימיכפס קוסכס סכעלופ קולגכס
 פלסכ ּוָסוּפפ תופעמב רבחס קפע וו סמלקס לע יכו-
 כול לע = < קלכסמו * תטברמ י.קסמוכ * ספסה ילעב

 טוכטו כל \6רסויככ סע סכס יכ רוסיץב סיכוסל וקכוב |
 תו6רוככ לפ6 5רוכ סיקש םיפו 56ו0 *טלוגסס רפפתב
 קוכיססכ תדרפכס וקברדמל סוקמ ול עכק ריתו6לפכ

 מ 5ספס מ יןמקס ופרותב עידומס לוס "לס ןימ תברדממ <
 ףשמ יססוכ וכסכש יכו + ץר6 3 עי סל5 סיס יכמ ןיטקויס

 לע טסו ןו ןמו זמ יס פכקיס וכ לנס ידיס'ן ערוק <
 > וקסל יפיכר סו ורמלכ סוכמ וטפכל 6כמ 'פ6כ טניס
 95 >> י ועכטק .ןכעה ןידכ ורמ6כ קס ןטקכ קתעו
 %'יפפורס 356 ועבט ספכ'שרסכה קמוכס טפכק ןרדמב
 יעכטסס ומכורטממכ לייט וכ ב 'מסמ ומכע כסס לכו
 :"ןנשמבו יסמכ סיסיורב לוסיס ויתויכיסכ סוסס גזמל פוכ
 'ף95ס וככס .'גככס ל 76 יססיתמ'ורכד ולע ספ יס
 " סמולו *5כעמ = יוס * ךסומ י'תוחכו >ןתומילפ לע
 'ץוזזמס 'כטמ 06 סכ סמעו "ןקול תרסל ךוס קבכ תשכר6
 נכוטל לכו ככמרסכסי ףוסכלו ילבילפ ל וקיכדשו יסד
 :סכ 36 ותרפי כס וקערמ תוס6 סע ומכע ןזקו + ןוזכס
 "ופרטמ דקו סלכו "וסס םיפכ ותילכת ל 6כ לפ לודיבס
 ."ובסי כססו'ערזס יפומ סזס סכסו ןיקס ויקל/קפוקס כל
 :ד'נפל כעל 50 "טבל םכל ₪0 יויקפס גוט דירפס\רמכב
 :למססל רכבי ככ סנירימיס ןמסכויס יק5חס רתיל ןכ
 םטרפ לע דומנל'כורס יכוהס ירברסו :ולבישק לכ רוכ
 כה סני'כו שיפר לזזמל 6 ןפוס לכיס | פס ילק ל ו5 ךלי
 :וכפס ושכת :'סיסכפ לכו :כ יס יטימקכ קולו לע רבל

 פספמה 2 6 כ ו



 טל חל לול הלרל גל בל ןמיס = ןישאר רמאמ חרותי לוק >-
 רססי ל ולס (טוככ ועוקמ לע םיפל ובס וקכה טפטאכ
 : ענפ ןי6מ ותלועפ ףיכוסב ומ ןכפי ןפמל חו(כס גזופס

 5 55 פס ןיפו פודוסיכ ועוכי 65 יס סו ןפו6כ ץפמ
 * סימלעס סייחק י\עככ .ו6כ 05 סלמק ץפסק דע ץלו
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 %ע .תוופק רע יב ימיפב ס6רכס ןכ( * תוכוט תומב
 וטיזסכ רכז רפסיסקסקס ילטככ :ירספס סייפ ילענס
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 [כמס נמס .ס6 * ירזוכס לכ6 ותפס סכשסכ .י וכו
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 ךפ רטטס קיקוספ ןע
 סכספ ןפ למ ךספכ רומסו
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 < סעמ וס ןמפ סיספ רסש ולק6ו = * ךסעו63 וז קרטע
 כווט יוסיס ךרבד יכל סול ד* ןמיס ךלמס וו36 רמפש

 | : ופסיתפמ
 סול ןיכ ןמיס

 >ןטפ יב
 טב

 < 9ם6 רכדס םרפ(ם דע

 סילעס ופי יכ קורל קכסח
 סלעכס יקקפ 1ס-כיו יל
 לורכ ידיל דובכס ךלמ סכיו

 י ומ

 לבוכטס וכמיצטקו יכופס יכפ י'תתוביעבטה ןינעה ןירב רבחה רמא 65
 ומתכלט יכמ6 לע .ילכד

 "ילכדס רדס ל וכלו לוקה ןיע 6כ סיקי" קלונסס'6קקכ <
 זכ .ןמיס ךלמס כפל רכסס סמ לםלכ יכ *  סיכטזכס
 סכ בויס .ןי6סו -*ןמ3 ס6 וכ קכוקכ קס תלות וישס
 ןמ וסעיני וטרפכ קוטופס ןמ וכיל< סונכקפו * וכתלוז
 תי ודוככ תורכסתסט ווילכלב ספ סלוסו וכו סכוטס
 וכמויס יכפמ וכל ןקכסבק סלותס תועכמלכ סיס וכי%
 קכפסמ 56 וירכדכ ךכמס של סק6 יככמ קלונסס
 רמפל 'מרוקכ ןילוטכק ירבקב וקפרקל (כי ןכ לע סירז
 ליסתי תקעמו = *'וכו ידוסיס ךפסתק ךתו5 יכל קול
 תפס לע ותסרוס קיטלר יספו וילכל ררכל לכסק
 ותו ךלמס סורל דע לס לכ כס סתויקל סלונסס
 'ִפ ןויס ןּכ ילסלו * קפ ןמיס סולכקתסס פורספ6 5ע
 ףוס > סורבסתסס 36 תיצכמפ סתוסמ סלוקס ןיכע לע
 סלופסט ולמ(מ סוייק 9ע 'ק ןמיס עמטכ לוקס כל
 + ל ןמיס דע טספתמו ךלוס סו ולוקו טרפב וכל קכופב
 906 כוטס ספעמ לומב לע ורכד ?כי כ ךלישו ססמו
 * וכסרוק*רימשכ תובייס יתלכס תוטו6ס ןמ סד6 קצעי
 וגסטי :ל\6ס .סכו סכ ןיכו י וכיל6 סונכס רגס יפכת סע
 ןוטפרס .סוס רמלמס ומקס .ןכו סיסקויתמ סיכייכעב
 "רעסו סרעס רות .עיגקכ 6מפב רודסב ופעב ספי לכס

 :ךפפס 36 5
 +וכו יעבטס ןיכעק ןידכ לכנס = אל ןמיס

 לע -וקוסנמ וכמו רכ.רנסק סנס | =
 סלה יכ וקיערס רוכעב סעב סב ירזוכס וטיעכס 6
 ומקס .פודרוי ברס קורקדמכ ויתפסכ 6טביו וסור ת6
 םס רככו * ידוסיס ךפספמ ךתול סלול יכ6 ורמלכ ןטב
 :כקל סיקיטפ ןימלס 5 יכ ןמס ותויס רח6 סול ךרכד
 קוקבספסס וכ הסייקיס דע וקנס לע סלונס ןיד 760
 !פסטמ ןכ .סוככ ילוביפ סז סחוייט שכ) * טרפכ יקללס

 םיקמ



 המאמ תדוהי לוק <
 קר סנמלסככ ומכע- םוכ6 לע וככו+6ל ןכסוי'ל ירבדש
 םוכ6כ ספ וכעכט ןלס) יטר ילכד קרוסכ ורודיככ לש
 ב5. :רנו טסוסו6 כיקכד 6 .דוכפל ליחס טוכ6 רול
 ךפער עו יקבל סכיסכ כ!פךרדכו * רקע לל סל(
 = סו ךכל לע עגכ יכ רשיכ
 \ 'פיקט סלולנ יכלקנמ

 ורמס ירס6 -סובכ (5ו ודוח*

 פפו 6ום קפלב "ידיי ויש
 סכמ6 = *:סיכר 6לו ורק6

 מכס סע ורכסל וכ יכורב
 סייקלס וכ ויקס6
 לע :סיכל  סתויק 0%
 רפפ יכפ וכיכל בקעיינוסש
 -סלב ויס כ * "וכ סיטבש
 סוס ינכ סמלט ותטמ ספיס 160 יס50ס ןיכעל סויופ9
 סרמשב וכיכ6 בקעיל סיבוס6סכס תלו לעו + תלוספ

 כופכסרז%ממ קמ 6 וכיכל כקעי יפוימעתל קפ
 ספ (ו 'ס ס(כ כקעי ידכע (ריפ ל סתעו (3 סומלי )
 סיכמ ץר6מ ךערז תו קוסרמ ךעיפומ נכס יכ רפי
 * סויסכ וס ף6 סייסכ וערז סמ = > וערזל לוס םיקמ
 סיס קלוספ פוכסס 60" 211 63090 וב רפיכס סמ יפכו
 סערז סיס 63 * כקעו לע ווקס וקקדזכ 6לו טערוב
 רוקט 6יקש סרותס .לכקנו םייסכ קכלהל יור ולכ
 "ןנסכ סיתעבט תקוע ליס סרותס יכ * בקעי דע סייס
 ץר65 לילעכ ףורכ ףסכ תורוסט .תורמ6ס :תומ6

 בקעי ערז) קר יופל סיס 55 כ+ *סיתעבס קקוומ |
 יפכ קקוומ סיס (וקו סיקוקו קעכט קקוזמו ףורכ סיקט
 תסו :* קסכ קר וערז ןקזכ 5 ןופקרס םד6 יכ * קלוספ
 < קסניב ססרב(ו *ססרכלכ סו < סטכ חכו | * כב
 לכ וקפ וערז לכו קקוומ סיסכקעיו .- כקעיב קסכוו
 ורקסמ > מס סוס 6וסש כקי לםוערז ולו תמ6 ערז
 שיקו םייסבו קמסב קכדסמ יול כעו = בקעיל תפס פק
 'ע6ב סויחכ קכד סכ קכדס לכו .סייססו תק סרוק
 סייק סכיק36 קכ סיקכדס סו רמושו = סווקכ קלסבו
 ת6לכקפ םיוול ויס 650 סתו6 56. * סויס סכלב
 בוקכס יומ6מפו  *סויסס ןמ ורדעכ ו36כ *  לוקס
 דרפכס לכו = סייפ סימ לוקמ וכזע פוס ןסכ ףכויכב
 ווק סכוכס לעו = * תב קש וס ירק סייקס לוקמע
 * ות 0% תוכ6ס ורמס +3ו * קמ ל וכיכ6 בקעיורמ%
 סכ סיס ל יכ דועמס וטו = = תמ סערו תכקמ כ
 פ ויטעמ ףסומ .דוע יס דקפס סופ 69ב יס סתוללות

 ירזוכה רמא קמ

 רשע םינש וניכא בקעי רילוהש דע םיבר אלו
 , ו , 2 1

 והגה חכשו הגה ןינעל םייואר םלכ "טבש יכ5-'לא(נס - 3(כסי 0
 ונלבק ונחנאו ןונמה היה םהבו כר להקב ויקי : זכו 26לפי יקקוקפ

 שיש קרמ עדנו זרשממ סכינומדקה ינש ןינמ
 : התע דעו זזושממ
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 יתצ '?רזכ הבד וכ המכסההו בזכהמ בלה ןמ
 ולבלבתיש ילכמ הרשע וילע ומיכסיש רשפא

 רכ - חמזמ ןמיס | ןושאה
 רול קמ 65 6וס 66 עמ 65 ועלו סמ עשו .י'םסכ
 טוט וקרלות ספכ סיס 30 םלוסס לע .דיעמ ערוק
 תמפב (6רי סיפכעה תכק וסע 1560 תפוספ 16 דספס

 + ססס סיפכעל ךטעכ וכממס 7ספס סוס םלושכ סיס יכ
 רסככפ .כקעי ערז ןכ לעו
 650 םרפס !ע ליעמ ולכ
 וכו = >לספס סופ וכ סיס
 . :\ סע טויס וכלכ תל ערז
 וש: וכו תוקל6ס :סכטו
 וקנס \6 רכס בום ובוימע
 י/סנקתב 10 סט סיס רש
 סתויסמס  וקועטסמ קר
 סקתעכ סידיחיס לע סלופ
 : סופסקמכ סרו סתויספ
 וכריו = ונרשג \ררפ לטקכ

 סמודו *ללמ רעפןב ומכעיו |
 55 + סיימוכל .תוכלמס סכסס קעמו ורמ6כ 30 יס \5
 ןופלק קז קעגודו  סיכוטללס סולעכע ססל קקתעכס
 רז תפוס 'קספכ וירכד ןיעמו = סיבר פומוקעב (כמת
 סל6מ סיליס* ויס סל יככ ילוסס 50 [י יס יסילטב
 ב5 36רפי-יכב ויס לעטסףלכו * כפ * וכו בקעי רעו
 וכב ורמלכ "סל וקרוכפ סכפכ ןכ 5ע *וק\ נסו סד6
 וופכ רינו ןוטלרס םד6 סוקמכ סתויספ : ל6רשי ירוכב
 לריו סדק .תפיבככ וכוס ופסל סוס יכ סכקס לס
 .* סלוכככ ןופללס ססיכ= סוקמ ומי וקלעמ ילקוכ
 5160 סמ וט .פ 6 למפמ סולט סוג .לעב ריב סו לעו
 סייולכ סת'לונכ * וכו סד6 ייולק סת6 -סספס6
 ר ותלחכ קסללו כת עב ןוססרס סכיכש ססכ 69קסל
 לכו -סכמ ךסמת קלילכב תיק36ס סכובק תילכקס רח
 וכ לכ * ןיכזזס סוס סקכו כפ *'ּוכו סכב סילפ6 נפח
 להק ספלומ סלוע פומי ןורכז רמסב סליעל סע בולכ

 ₪ =: סובל ןכו סימלט וכ( תלכקמ כקעי
 פפסכ רסוכטס טרפס *ןכו טלפססז = חמ ןמיס

 כ דעו סד6מ קמכ = סכלט סמוס ּ
 תוכל יקיסרמ קרבד רס6כ טרפב לכס ןלקלו.וכממו
 ספ = 5: סמכסקו בכ וב פויסמ לונפ קכטסמ 760 יכב
 < טכיסע- סוב לכל לע ומיכמוס 65 + סמכססס ןיכשל
 ובכלכפיט יבכב סד6 וככמ סרטע ויטלפו ויקולקד
 ילו ושיכי סלוכלכ ךותעו = * םכס סיטרפק יקודקלכ
 יובפכ י דוטס ו9 גי סמכע ססש 6 *יופ ג ידיל תומכמה
 וכ סרקי לט6 כוכס ןיכעפ סלו *  סכס וויל סקטכסה
 גמ וכ קוס = = *סלסמ לק ותלוז ירכדל סכימפס ךכמ
 ככ לדתטקפו ורלוקב סנש יככ לס ןסקוס יכ ומסכי

 ווע

 קיחרמ טרפקד זרז
 קרערהה הבשחמה



 הרוהי לוק |
 סזכ רכבל סלכ6רלכל קנריסימ :ירכד תייסד לע וש
 לכתסקל וסלו6 סוקי 6 יט 5ע יכ יופעל סדי 3 סיס
 סינרתסמ קפס ילכ ויס רס6 םימסרופמס סימוס ירבדב
 םי/סרופמק סקס .סיטלפק ןמ טלפ זיפ %ע טק

 טמ ןמ'ס ןושאר ףמאמ
 לת וס ותרותמ .תורספ6מ .רכזכק טלפק ןינעב
 3ומתמ סב נמס םיוללס םויכומלקס ילפס סוסלפכ
 פעמ 5וסק ןיכמס 35כ 3ע ורבל 8 סג ססלסמ סג
 טיפ לככס סיטרפכ :3ו דכודמס נור ןיכמס יכ סיס

 * וכזכ ויכפ 5ע סיכוסל
 ףייוזמ 6וקס טסה סוס ןככ
 ₪ו0ק וטרפס ידי לע וכו
 סיסט םכו* לספיו םסכומס

 ןוכמק .ל3כ קויסכ לקכ ₪( |
 ל6מ | בורק .סרונוס תעמ
 ולכ סיס 65 יכ ססמ ימוצ
 ןוו *  סכס קקו סיפ6 קפ
 סככול וכי רקפסו כוכמ
 לכמ 5לו ופגכ דכמ 65 וילע
 'יכסס טועמ יפל יכ ויטרפ
 יוכויכעמ בזכס קסרס'ככש
 קיסלמ .רקסל סנורס יכ
 יכוכק סוקממ וידע קכמוש
 סנווזפ לקססו כוכס לפכפ

 וצריש ימ ירבד וחי וא םתמכסה דוס ולגיו
 ויכוק) םכיבר םינומה ןכש לכ הזכ רבד םלצא ררבל
 סנכזרל לוכי לקשקרו בזכה ןוא בורק ןינמקרו

 | ;הילע" 4 םיד שוט

 וניבד( םיררבקו לבה | רבחה ךמא עט
 הגלפה רודב היה ומצע /

 ויב+ יבא רבע ןושלב ויבורקו אוה ראשנו
 עברפצל וירחקו קרשמ אבו ירבע ארקנ הזלו
 מיע תמכ חמ אלמ םלועהו הנש תואמ
 !גרשי ינבימכחו םירצמ ימכחו הערפ לא אבו
 קדנומא ול ונימאה אל רשא לע וילע םירקוח
 דע םכדת4 םע רבדמ ת\רוכקד וכ ?לרמילש

 ץורופס יכוימעכ ןכ 9
 תטנפ וכל כרעי סו
 רטו6ס יכפ לע ובזכ ס

 ףרדס קז = "וטעת ךכו ךכ
 וכיסקק ותרונינו וכ וכ
 יפ6לפב .תוסרוכ יכ לע
 650 = "76 תעדוייספכו
 רוטט ומליקס ןיכע יש
 3ודנ  סוטרפ ןיד תוכל
 תשנודל | וכיזכס5 לכויס
 וולע .רפ6 ויטרפו .ןינעס

 - קרכזכק סישלק סדסו+ +1 ש"י
 ילווכס ויל קכמ סכהו
 עכפ עדס 56 /סכרקקכ
 -לע6מ ךרד 5ע טולס

 סלקפ קקכססקו כזכס סע

 סכעט תויס סעו * סלכ*

 - "יד6 סוכל סימ קולוקמ ףופופיפס בסט קמע סו ףע
 קוקו * סז רק סזכ סיכוט םומוקמ לע ורבע ופטסרפ6
 נכלרס בקכס וטכו סונכקס ירפס ןדכ6ל 1355 סכסס
 ןנוקכ וינע ביסס רככ * ויט'פ 'ו 'מ6מ ויתומסלמ רפסב
 רוקט כוטקל ךסולכ לקכק לו * 9 6וקס סוקב
 םרפ תופד 'כלמ6ת סזס סויס יכ ותיחסי סיכר וז סימל
 סיכוקל ופדכ ררומ סי לכ ויקפ ובופלכ סעו סע ודמז
 וכפי סיסכלה לכו * ןפתמ6 לע סול ןסילעב קמכססומ
 ןוכ .ןוכקק = ענקכ 56 םיסכומ סכסו ןסיעבל רי
 סל5ופס סבווט 63 יכ יככ *  ףטקו ןויזכ ילכו םיבפסס
 יכ *סודוקכ סילוקע ךיפוכטסע קכדלק רפ6 ת6זפ
 פ6  ת6ו סתטע רט קס תקזק סופרכ לכז ךלמק.קכס
 כוטכו * רבו ומיכסיס 60 סזכ רכד ולמשב סילע רזגכ
 קר קטכסס 6רקת 65 6וסס יכ עדתו ןיחכת 'לכתפסמ
 סק6 לט וכל יכטומס תפומ ו6 תו סוכל וכימסיפכומ
 סיטעכ סירב לע תדסוימ .ןסז .תס6 לכ .תלקתס יכ
 חיכוכ ץמ תלו * ןקירחש סיטוכס יכיע ירק 5
 בוכ סיס ונו6ט תרכזכס ייסרכס יכסק לכס חכמ ןקתמ6
 עד .* וסוטכ רכד סלכ6 ררבל סכורס ילכד סיסוד ויס
 656 טקסס סז 35 ותרוכנו ופקת סטעמ ןיש יכ ךל-
 ונמטקס 6וקק לכלה .רופסלו ססדמ תופעל רספ6סכ
 וכְרְמְלַס ומכ וס סימסרופמ סיל גכ סולה וכזכ לש

 סלוע תוקו = לוכו כותכס
 וכ רפיכט סע יפל י רנו

 תועו רוכזו ורמלכ 15-006 סנטטס קככרעכ לס
 וכל כורק סיס (וסס טויס סלועקש סק קעכ סלוע
 65 םיכסקמ קזק  ןיכמקו סלככס קכט קו סיפל6
 שלוח סלוטס .תויס וקו יתמ6ס םרסקמ ספ יכ כ
 יוב (רכנס .סויסמ ויתומוב סלועס סכמכ ןכלו
 תרמס קנס סנ = : כע .* וכו ירווכל רכסס רכוס עכו
 סדפס כ5מ סיפעתסמ וכתויס לע ד6מ קפורכ רבסס
 .סכוט5ר) סכעב חוכוכ5 טקכמ לוס סתומ יכ ותלובסו
 ץיריס ןכ ססעיו ךלמ .יכפל וטפשסב ורכלכ ןקלכי ןעמל
 "ומ ורטסכ ויפעפ ססכ רפ6 ספרסקו 'מוערתס ןמ לטפיל
 ףרוכד כס רככו ידוקיק ךפהפמ ךתול סול יכ6 כ
 וע סכק סכככ םודסס רכז סכמ6 *  ןממ קיסס ר6 סול

 : קלונסה ןיכע ךרוכל לונלנ
 ןינע קכס = *'וכו וכיכ5ססרנל 55 טמ ןמיס

 ךותכ .ורופס 63 רס6 .קנלפה רוד
 ץרשכ לכ סתיס .ךיפ דיבקל וכלס םמוחק רפסב סיבה
 36 .סיכפ לוקכסל וסכ ספי = * וכופכ רסלו סל ספט
 ןממז רע ןוסל 'מכסס סת(י ול יכ ויטרפו טודסס תות
 סדק ימימ תוכופלק ףולק סזל קיעמ סיסס ופכ * ןדעו
 ויכפ תש ןכ !ע"קככ לע ימיכסמכ סיכופ6רל ןורכז ןי6מ
 300 קטל קלעו לס קיר פלוכ גכ מו(. ףיסוסל רכסס
 סכותממ סקס ירופסק סוויק לרוק 5ע קופעל ירווכס

 רכוי



 ןושאר המאמ 4 הדוהו וק" ו
 טינומק .ף5סתס יפכ תילכת ןיפ) סיכלוק סילקמסו
 ןמיס וככקכפ ומכ סיילנ*נק סיכרעס ףיל סמ בייסתקש
 * בכ ןומ פילכפ ססל םי תויענעס תורוכ> סכמ6- <6
 כקו לזו ילזוכס ספס 1 מיט .ישימסב רכוכס ומכז

 פכ נמבמאממ | ןמיס
 5% סעט סיסי = > קורכזככ .תומכס .תסלס ןילמ
 ןוטפ וקו וכסכ6- סימט6- לכ6 ןוספכ רכד תפ55

 7.5 לזוס וכרכוס ומכו לק לכסמק סכרס וכ םלקטכש <
 םוקנסמקרמו(סיכי קנו וילע ןי6רט5 במ ןמיס

 סקס .סיכרענ ומע 766

 ןיש דע ססו .* סייג\נס
 וכתכ6ו = "* בורמ תילכק
 סייקקו סיחמכק'ורוכ סיקול
 ןיפ סקונע .תילכק 0-5 שו
 ולב ןופ סה ףזכוספ

 : 52 | *חפו<

 ממס " אמ ןמיס
 פיפ ₪26 0 7

 םי6ק קסונ טז "יו 3
 תופרסמ ו5-סוק סע ומנוד*
 סכיכסס'וקמכ סככיל סכותכ
 ורתו .פ .וילע .רמב 6
 יכפמ .ולכ .ןפע ניס
 = ם63 'ס י1ע דרו 6
 ?רמו יטפפמ'פ וע כועכו
 [(רכ קלכו6 ס6כ 'סרומכ
 ביו 56רסי וכ יכיפל לסט
 56 ףעיו ןכעס ךופכ ספמ
 סנ רכקק רע6מכוונו רסס
 סככתס ו רמ6  זפ ןקיסצ
 ם60 סר(פכו יכיס רס 6
 ותול: סילוק סוי סיעכר6

 6כ קמ 56 םיפורו סעס
 * "וכו סכמע סכויו סכות3 =

 לכ6מ ילכמ דועפיו :'כ
 ספ יסיו פת 'פ ורמסכיוכש
 ."יעברקו סוי סיעכר6 ס סש
 : רנו לכ6 65 ספל קליל

 םישגרומכ הלעמ ןיא ןכ םא ירזוכה רמא
 : םדא ינכ תלעמ לע הריתו =( 4( 04 ה

 תובוש  םדא תוצמי םאו רבחה רמא
 דומעיווב קזוי אלו שאג

 ןיאש רהוזוינפב היהיו בערי אלו לכאמ ילבמ
 שלחי אלו הלחי אלו וב לכתסהל הלוכי ,יעה
 ימכ ונוצרל תומי וימי תירכת לא ץיגי רש אכו
 'עשבו עודי תעב ןשייו ןשיל רחטמ לע הלעיש
 היהש המ דיתעהורבעה תעירי םע העודי
 תרררפנ זראזה ;רלעמה ולה היהיש המו

 = "ל םדא ינב תלעממ המצעב
 תיהמ תאזה הלעמה לבא ירזוכה רמא כמ
 תק כ תתוכאלמ = 0000000
 ילכשה ןמ אל יקלאה ןינעה ןידמ הזו תאצמנ

 ₪5 ל עבטה ץמ אלו יישפנה ןמ אלו =<
 תוכנה יראת תוצק הלא רבחה רמא נץ

 קלוח וילע ןיא רשא ונש
 רבדה  תרורכחתה ןומהלודי לע הארנ רשא
 ונוצרכ םגיהנמ הוז םהלשישו םהב יקלאה
 וככיל ץככ (ריללעמ ירפכו ויכרדכ שיאל תתלו)
 סכלענה םהל דיגהו םתורמהו םתדוכע יפכו
 םדא ינב סחיו םלועה שודח היה ךיא עידוהו
 ךויהו םכרא לא וסחיתנ ךא'ה לוכמה סדוק
 סח םש לא תומוא םיעבשה סחיו לוגמה היה
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 ףקומייק- כוטייס 3כ סקיכיכ
 מיס סלק ומכ וסולכקו
 5ע קללכ לפ6 :"'ע ןמיסו 7
 כלל ולבסס ןומסל ולי
 'ןיכפ קמבמ "וכו ססב יקל
 3ש6 קעמ סו! יכ תורוקל
 "ס :(יככ) ןמזכס סיק6ק
 פכ = >ןיד לעכב ת6רוסמ
 פעהוקכ קרכסו'/לק וירבל
 :סלת \וכממו6 \ קולסלקפס
 יסמ יפכ .ופלונטו סלק
 יסתלוכצ יפכו כ "יס סכוקש
 260919: 0 = * סתולמקו
 נטרפ לכ 5ע פינקל "סיב
 פת:*סתורמסכו \סקיטעמ
 יסכת6 קל /ולמ6כ 'זתי וכיע
 יסעַהְפְכ !ספטמ לכמ יפערו
 3 סכמ6-* ובו לוק כפ
 1 לתו
 לוק?קש ירכלכ ןול"סנפסק
 יכולמ6כ סקכ יופק כוסייס
 \ ובו פמפ ץל6ס סמ
 טק | ןמיס סז ןיעמ סבי [כו

 ןמיסו 35 ןמיס יכסכ סב \
 סנעכס סל ילינקו :חכ
 טז + "וכו סיס :ךיש עילוסו
 506 סיססיק םודלוק רופס
 "יפעתסמ וכסויה ססמ עדוי
 יעכממק קס :ןמ = סיסבו

 : ויכפ רוע ןרק יכ 6שת'פ ורז0כ *וכו רסזויכפב סיסופ = ףפמ5 .ס)ועמ רט6 סלוגט יטכל סילוכנס סמק לוט
 וכיע 'פסכ (מ'כרכס ק6זו'פ מכ * םלסי לו קלסי 65
 'פ בופכס רכד סכ 50 * וכוכרל קופי : ספי סכ 5%
 : וקוטרב וכיאט סמ לע לש סווכי 6לו רסב ועו ויוה
 יביכר<ימ< *סנוכס :רכ ל6 במ ןמס

 * "וכו סמכותי סלעמ ןי6 סיטנכותב = 3
 לע רמו6 יקרזג 65 סילסמ וכ ל0ממ ספ6ס סו 6
 קז סיס ותו6יכמ ורספ(5 סוקמ סיס ספ ויקולו6
 .[3 יכ6 ס3ו6 *'וכו ינכפס .ןמ 65 יקנ6ס ןיכעס ןידמ
 וכ סיזכקכס סיטגרומק 3ע קל ויפע יתלכל יפעפ

 פו יקלונטס"6רקכ וכפכל יכ עודוקל ויכפ סזו "יססס
 יקלחסמ'כ 'פ קלומק כקכ רס6 50 וכופל תוכירסכ ןווכ
 'םלוממ סכועקס קרופס בפ סתיס רפסכ * 51ו יפילסס
 מכ6 וטו סלק ןיעמ ד םיל סיק סלקת. (רככ 056
 וכיכר ססמ הע 'ר6מ רסס ןמוק ךרופב סיס 5 ןופלרס
 יסופסק 1 סקל 6כ 190 כורקכ  סכפ זו םיפלפ קל
 :סר[סוככ 16 ופכמכ .יכ רבלכ ןקפוסמ סדלס סיס כ5
 תוכוסלּ וקופס .תוספסמו סלכ [ר00 תווכקכ סירוופמ
 :סלכ ספסיכ קוק קקסס לפס >* 7 סיקוקל טיקופק

 ןולכת :
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 אמ | = תחוהי לוק -.%

 וכולפ טסמ סימסרופמס .תועס רוכזו ספעתסס ןורמ|)
 ומ ומ המר מ  ןמיס < ןושאר רפאמ

 וכסכ(ו זמ 'ם.ףוס רכד רטס שוסו ןולסל סוי לע סירינק
 ספממ םוס סע עדכו .ספממ סיכוטדקה יכס ןיכמ וכלכק = סעטקו = * סככס סוקמ לינקפו סקיתוכסו יכוגפ

 קפחסל יבמ סטו 'ץללק קוקקכ סרופקקל ףיכעק
 סלקתמס) | \. *סתוכוטל
 ור כ .יִּכ -(סלכל תק
 :כע + דש םיש-יככ .סתויסל
 תוכילקב ,כג ןקס ;תוקוסל)
 ככ רקס5 .סכוקהס וכול
 כס6 * סיכת יטרסכ ירק
 לטוי ססמ ס6כ סגפ (כמסכ
 6וסס בזכס רקע לככ יפול
 < ותוכוםקב סילק קכס ושמו
 טקפסס חלכ ו ןמיס !ק לב
 דצמ וכ .ןי<:וכ קולק ךירכ
 ךוהשו .לוקב קיס ססו "50
 סמ ןכ לע "ס'ע-י לופי קב
 תרוקב .ורופסס וטו כתפכט
 . לכמ וקפמש :סייוקס .ססמ

 דלק ;( סקכ סכול(קס
 ףופסו .ךופס רמ6ת סירעפ
 ס6 קוריקסו תוטולד יעכטב
 קיס סע (וכמל .לבופ
 ולס .ירופמק יטרפמ דָסְצ
 כמ -קסלת .קפס .ולכ יב
 ספולכ קול קרמ6ָ יכ תפס
 יש םיסוומ יהטק(ז 198% ,סיפעכש \תקקוזמ
 - תוללות רופסוכיר6 לע קכ'פךכמרס יב פזיט ךימיע
 "םוכובככ סרומכ רמס כרסו 58 :סקייו35 סתוטר(ב כ
 וכ תקס סו סנו .סלועס טולס סיעמוסל תמי סז יּכ
 "ספ דיעיווירסס ותיכ תו ויככ תל וכי ןכיבל ססר6
 לע 6וס סכסו קכיתכ וסר) לוכמק.ו6רס :ויככו סכ לע
 < סכ וכ סרוכיס לע יפיכר דעו לוכמס ןיכע לכ דע יפמ
 ספ וקל כקעיו .קחכיו ןוטלקס סל :סלקש .ויכל 3
 סצ = + טורכמ ידרוינ סז לכ ליבק בקשיו לוכמכ דעפ
 ספובט סיעדוי רוד )ככ סיטכ(סו ורוד יִסכס סערפל
 : בע .*סקיתודלופו ססיסעמ סילינמ תורו סול
 ופרופ קטמ עידוק לכס ויס סע * סתש דעו סלע
 בסוי סוס רש ןמזס דע סל יכ פע דע רודו רוד תוכש
 סלוע תוכס פידוסס ולמ6 קדני פו סב ף6 +וכְרקכ
 ךטמסמ סנעכס סס5 יס ,סממ יכ סתע דעו סדק
 לע סתוש עידוקכ סוב ססעב .* וסס ןמזק לש תורודס
 3קקכ ודין ססלופמ :ךליסו-וכמומ יס = סנש ופיתוכוש
 סלםתו 36 .יז06 .סיפכע טל ספבקק .תופעתמסז בה
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 קכ פל סיכסל 6 = ספטו | 706 .סוקמכ ויה

 ףיפוו .תרונושלה ודרפנ ךאי הו חנינּב תפיו
 תונירמה ןינכו תוכאלמה וחמצ ךאיהו ונכש

 + התע דעו הדאמ:םלועה ינשו

 שי םכלצ קדמת הז םג ירזוכה רמא לש

 רורב :ןוגמ  שסכלצצ
 :םלועזר רתירכמש

 ינש ןיבןיאו שינומ ונאוב  רבחה ךמא סע

 ודוקרמ .תקולחמ םידוהמ | =
 + שוכ דעו < '
 ::טויה םינומ םתא המכו .ירזוכה רמא ל
 תואמ שמחוםיפדאעברא רבחה רמא '"

 הפסב- רובמ סטלפו ה
 חנ דע שונאו תשו םדֶא.תומימרגלש שמוחה
 הע .בקעיו .קחצו סהרכא דע  רבעו סש הע
 'א .לכלו רתלוגסו סראה בל יה הלאו השמ
 םימוד םניא-תופילקכ ראשהו סינב ולה סהמ
 הנמנו יה'גה ןינעה םהב רחתה אלו תובאל
 םבידיחי ויהו םייחלאד הלאל הלאה ןינמח

 תעל 6יסו == סיס סיקמ

 + 36 תקבוד סירופס ולע

 מוכפפ וירדב ץרפ ל יכ וכמ רזכפיו * כע * ספע דעו
 ןכוכ וכרמ יפכיי .םיכר תוכובסז וש

 לפסמכ .קפס ..ליטקל לוק
 * םולכמ לוכעס ךסמ לקפמ
 וגל לכ6+ סיפכס יכס ןמזו
 וליו טתעד רוסימכ סדמע
 סקלכק יכיסנסכ = תוסו6
 תוסס | כו == >> תכמלכס
 "וס יכסכו טמ ןמיס תפיזלקו
 יקכ ומוסב ךכוס וכ וכו .ןכ
 50 ךליכ סכוע ר7ס לקו
 ודו רול .תוכס ןיכת וכממ
 סקיכסל יקסרט 65 ןכ לע

 . + ךיכפל סגופקלו ךילל
 יפמופ סוסנ ךמ ןמיס

 קש מכ
 סיקלקכ סקס .ךלקק סמית

 וס
 פול פט סק< זמ ןמיס

 ול כיכוס וכי
 + סמוסרפ יסנועל סתוקטכ
 55ככ .םוכל- טיככסט סמו
 "רוס יכפ ריכסמ סלובכס
 תעד. תפוז. רפעד :טקקס

 + סופו56 כוש וכ סוק-יכ יכקכ לכ פ סירמולכ זס
 תש רמסמס :רסי 35 ןכקוי לס כל רכ שייק ר רַמ67 |
 רקסבט 9 ןולסומ םוכלכ סילי\6 לכוע'ופ5 סתכלסב |

 וטוספמ ןיבקט סמ יפכו = "כ * קו קסעי םוכ6 ירטץ
 סטכסו ססותוקסו סוכע .תוכלסמ ןוסלרכ 3[ סנמלק
 וקפסב יכולזפ 6רקכק סידידי'ל סכקק ןקעדל רכחס <

 קודג םוכ6 כ" בוטה 36. כור65 פר לס ונסכמ קכוכמס
 סוס 6 קוספ 96 כ לק

 טס קכ יסכ ןויעה בוט סע סכמש ך5- יס ססכ רק
 חכו וכפ ןיס כומכ עלכ

 60 טפסלו קס רם סם יכ ' טוב וקעד לע סלורב
 .:םלוסכ סיסיסרל ידו קלפס בייוסי לונס לעכ לכל
 סקרכ6 יכ6 קרקמ רספכ ספו * קלוגס לילויס ודו
 סיפרדמ םוכ( ןיכעכ ויקיפ ןכ סב רטפמו .י קס ןייועי
 ןסכ 006 ימוק ןועכ .דכ פ רכב וכינמ כס .סיקולס
 סלככ ןויכ רע סקל רט + קתשו םוכ6 קס סד6 55דרב
 ךקסב וש *כע :רכו ןילטכק .ןכוק ךלישו ןשכמ תועד

 ילכדס



 תדוחי לוק
 0695 תקפו ספיס וק6מ רפס לובס סע וקויק ןסכיו לוו
 רורב ידי 5 ספדוקס ססעמ סו *רומפכ וקכוכ כמ

 רני ורכל סכ 650 = רכודמכולוס כל יכ ול רופסס |
 סלחכה סוזטמ תולפכ ךרד ךיכפל יתענס רככ * ךלוש
 תרות רפס לע כותככ תי ויפכ רינו ןוטסרס סר לע
 לע .קורוקלו ןיכס5 למ סכמ(כ סתולע רפל סי
 *בקעי קלסז וכל סטלומ סלוגסס יכ ירופסה וטרפ ודל
 י תרבד רססכ םודסכ סנ תעמט וז םיתש יתרבד ק6
 סזיש קכיסככ קדסוימו קקזס ךל קתוש ותק בוט סכמ6
 תול נג פול גסכ רס6 ססס סירופסכס סופלו דחוימ טרפ

 ךסומכסו םודקס כמשס ל6 ופועל 6סכתק ךלכ5 ופומ6 =
 תיסעס סילד ןמ קכית סוכ יתייסרו * סול תסכב 6
 עיכטס5 ךיל6 סקתש כ סשינו6 = * סכיכ סוקמכ י
 וכוכוס 6% סל5ס כל 3לכמ יכ זו *  ךידע כוטב
 ווטיכס 'מ6כ וכקעו6 ספי 65 דקוימ טסלכ( קיס 6
 * 'זנו סכיכ6 ססרכש 36 וטיכס .י וגו סקכנוס רוכ 5
 * ץר6ס סגלפכ וימיכ וכ סנפפה רודכ סיס ומנע וז
 טרוי זו = *ויכ6 יכ6 רבע ןוסלכ ויכורקו פוס רשכנ
 וככוסלכ ןופל לע לפוב .ןוסל םוקככ קל ףכס סע רכמ
 סנפפכ ןימיכ יכ נלפ וככ סט רק רכע סנסיכ + סע
 * סיונ ןומס כ6 ספ לע ומפב 69קכ ססלכ(ו \ "ללה
 סכס סלמ ןכלס וכלכ רמסיו קסכיו סס לע וככ קסכיע
 3ע כקעיו וגו סיק56 5 סע קוסכ ספ לעו נו דלוצ
 קולו 196 קלוז סיכלו וסע כקעכ תוסו6 רדיו סמ
 רכטמ ותויס פק 6ל רכע 56 וססיתסל ירכע רק
 סולכמס ןופכוי 65 וכ וכמ6 ןיכע שוק קמ 350 לקכס
 סתליכמ תעיכמ סרוב ןקמס יכו סל יככעס ת6 לול
 "וקיוסמ 'קויסל תוכוס ססיתל 5ע ס[ יכ סז ןוש לפי ס
 36 -וטקיקסל ירכע 6רקכ ילדו 36 = *לכע תועדכ
 כטסי ויבל ספל לו ותלגסל ססרכ6 יכ רומ(כ רגש
 ומ .סלכ סוסס ןוסלק ןככו . ( קל ןמיס רקבתיפ ואכו )
 6וקס רופסק סכסו = *קלונסכ ותלעמ לסוכ ותויסל
 וריק .דנמ .בזכס וולע !ופי 65 סמ תרופב כתככס
 סקסו סכס קולמ עכרשל וירסל ספמ לכ סכס יכ ןמזמ
 * סככסל לוכי רקססו בזכה ןי6 בורק ןיכמ לע יכ תר
 ויס רפ6 .סרינוס תוכס ןוכמ לע רמוס קת6 סככ ס5)
 טעו ןיכמב קלכיס ןכס לכ פו סיפלכ ססמ ימיב
 ויסס ךיתפס רכדב סקס תולועפלו = > פופמ עבר לם
 "סזכ רכד סלכ6 ררכל סכריס ימ וכבד תוסדל יללתסוע
 וכעדיס סע דכמ סירטסמ סכ עכקו תופרל תכטיה
 ותלכל ומע סנקכמו סערמ לט וכעז יפכ6 תמכסמ
 סיישל קכיזמק טסיכיעו וילע טמסס סקרז 3 סל עוטמ
 וטיכסו ויפעמכ סיקפקפמ ויס ומע יכב ופיפפו * תייפומ

 ש * "א

 הפ | טפ ןמס ןושאר רמאמ
 טוטס םכו " סלעטס טוס לע וקע קדקדל ספע יר6 <
 סלע לבכו .* סמס \6רסי כבמ 53 766 סיפכל קסכ לז |
 ספרמ 5ע ורמסכ יכטסמ ₪5 פ תשזכ קלסמכ סלומס \

 סטעיס סלועב סיככ .סיקי 05ס כג וינע טלוקס סלינס
 פוקו ומ תושכס שכוטסו בסופס יכיעפ יסכרפב פותו6
 לוע 6יככ סק 69 ורק וטו ספט סטעס ומכ וילע
 ףכ יכיעל וגו סיקפומסו תוקפו 5כ5 סטמכ 0רשיב
 סוקי 30 דסי סיכיימעס יכט סכס רטק סוס *  20רםי
 כקלו  *ויטעמכ טסעיס ימ 6)\ ותגטסכ גיטימ (יככ
 וגר לכלו וילכע לכלו סערפל ויס תותו6קס ריב
 טורק( יכטמכס %6רםי לכ יכיעל כ'ג ויסו וילע סיקנוקס
 סיס ק6זס סדרסס לכו : 5ע *לפרסי לכ יכיעל רמ(כש
 רוכעב .עוימיטפס ןיוטכסס פולוכסק סתפרימס 6
 ךלל ףוס סי תעיקכ תע סמו סיס עדוי למס סיכככס
 תל ול סטכ ןכ עו סיכככס מכרעמ יטפשמ יפכ לסמ
 וסוליכ סז לע סיכזכ פיס ועכ וסעקכיו וילע ודי
 ידי 5ע סקפוז רח6 ןפופכ סו סזע 6זס 6 ייללכס
 טס .תומוכסתס סל לכו = * תויכסור תדרוקו סיפסכ
 רכוי רקסמס ךותמס = * וכו לקקמל ודמעי 05 רס6מ
 בסזכ סוס רסס מכ .יקמ6ס ןיכעס ןכ ןישש סמ ספויז
 רכדס ססיל כולק סככ ספ = * ףיפומו ךכוק קקוומס
 קריקסב ו5גרוסו תעדו סמכקכ סקיניע וחקפכו 6
 יכ ופפכיו ורעבי קספכס תעדכ סלעי ךי6 = יויכיכע
 5 ספמ ירכדב ןימלסל סוקפ סכל  ץוריו 0535 סמוי
 יתלכל רוע 1656 סוסי ימ = * סיטרפו סננפק ןיכע
 טלועב ותוטספתס סכרי ןפ ונוכ לוטב 56 סתוכפ
 בבס ידי לע רסק ןמ סלעו וכ סלקל וד ככ 'רמעב
 טרפכו = * תויכומדקס ורכד תוסול לע קורח בתכקסו
 יססי יטרפ לוכגל ןעטכו סטוכ סג3פס רופס תויסכ
 זנוכ ויטסי ןכ סכורכ יכ סתונר6 תוקלסעו תומס
 ורפס ופ לע ססש .סזי6 קריפס פכמסכ סוס רפסמס
 רוד6 ךלמ סכנותס יכפמ סכרע סימודקס סיעיס ירכד
 שנועכ סיוכמ סמכמס ןיסס יפע() סויס סלל ןכתיס
 וכענק 65 סו ) * וכלכ6 תמס5 (סיקס תעכ סיסט ומכ
 כזכ (* סרכז סדקט סיכוטקכ .לפ סתמכס תיכרמ יכסל
 סכייכע כיטכ סיעדוי לכסש עומסלופמ ןומו6 סיב
 ₪96 לכט ספוכופלכו * סקיתוערולעכ לר ססירבדכו
 תריקסמ ןיע סי) על סלועס ךרד ןישש ימוטר ירכל סה
 סו סעו " סכימעב סיוכמ .תוכ6 קלכק קלסלטו סקממ6
 יטרפ לכ קפס ינכ יכ = סכט .קחמ קוספ רכס סיהי
 טילעבו סתפתכס סו ןכפי ךי6 יסיכתככ רפסב סקיסעמ
 ססכ סכ רט ירפוסו ירפס ופמ וכייכע 5ע רוקסלמ ןיע
 ןייעמס סקסו * בזכ וכ תויסב רפוסמס ךפס לע תורו
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 הפו לו =
 סייסו קוט עכללב רכסק ספ ךיח 09 ךוכ'ע (5 65

 רול כק6 ססמ כס ראש לסת וכ קוסט ץמסמ ןקוספכ |
 לע בפס ןמ יכ מפ ךומסבו סכט תו6מ עכרולפ סגלפס

 עטמ /:ןמיס | ןושאר רמאמ
 שוקק רולס רס6 5ר-סכט תל וירס6 קטע (כו וכמשכ יס =
 :זןקפכו תק .ודימוס ירש יכ ' רומסכ ססלכשוכ סיסש-
 ןבטלס קעדל .סגו רולס טדסתכ סגפס רחש סכש ככ
 וכטסו | + קתמ תוספ סטמ * סכמ יטלטכ וסל ןיכמס ביכס לע סכס קס ורמל קדכי

 ירבדכ .סכס ₪9 ןכ סבלפכ \
 .(כומכ *'( פיסלוע רדס.לעב
 קחכי הלוכס.לע קבלן '
 קפכי דפוכשמו = -'.סכש 2ב-
 סירכממ טקסי וככ קת0כ.7)
 לניכ בוקכ כס .' למ |
 סקל 5. ץר6כ ךעלז סיסי.
 סז +* קכט תוקע ננכר6רב)
 ןכו +.( עד לע קסכי
 'כ 'פ .סלוע . רדסכ בות
 יטכ | וקיוקס | .סכילקס)
 .סנלפק ןמירס * עכ(לסו
 ורכד 6: תע ססמ דע

 . "ישלסס וכ סכס בכת טלפול
 יסיו ולמסכ סירכוכק סכט
 עברו סכש .סופפס ץקמ
 סויק סנעכ יסיו סכס תו6מ
 "ק תו6בכ לכ כי .סזס

 סיק ססלכז יכ ךככמ 30 ת

 ויקד  ןכו םירברה .תרשעב וירבר םעימשהש
 טקרמכזומ בקו .םתולכסמ :=ולו ומע ומע
 ףונעב'וליממשה תומכה תולובחתסתארזמי
 רקחמל .ודפעי אל רשאמ 'םתלוזו םיככוכה
 יהלאה ןינעהו ףיוזמה רבדה ומכ םהש ינפמ
 'עדב הלעי ךיאו ףיסומו ךרוה קקוזמה בהזכ
 םהינפל ויה רשא'ונושלה יכ םלצ א המוריש
 קרדבל רבע  ןושל ויקד קדנש תרואמ שמחכ
 ךכו ךכ..המוא סחיו גלפ ימיב לבבב הגףפנו
 ףכ המואו םש לא ךכו ךכ הדמו וו תרפי לת+
 סויה סדאל ןכתיה ךכ םתוצראו סח לא ךכו
 זרומסרופמ תומוא סחיב בזכ ונילצא תמאל
 תותפמ רבדה היהיו סתרונושלבו סהירבדבו

 אמ המ ו ו
 .הזןכתי ךץאו ןכחי אל הז ירווכה רמאכ

 קז ךלק פל נוקקס סכש6
 עכְקרְסו יטרכ רבסס תעלס
 סוד תופמ עבד (כםילו
 מ תוספ ולעססו * רמסק
 6וסס ןמזק תכיקבכ 52 סכט
 ץר6ס .סנלככ וכ לס6 וקכע
 בצק .סס ילק וז סכיסכ לעט
 ןממרס תעד' בפת וס סכט
 יקתמ 'וקפ .עכע ןק ילס]
 סטס יפליכרקוכמ .לכדסו
 ססמ כו ..ורע6. רסכקי וו
 טיפ :ופסיב- 5ע = * "וכו
 סעס = (יטוסל = סערפלו
 ןכ ו6 סיסט = * סירכממ
 וכל ₪ ף6 = * סכמ סיסמס
 = וקמ6 :יכ תוכס סטפ :סזכ
 וס ,* וכו:וירס6 סקמ כו
 סלועס ריויל קטע '(יכ לע

 "לזנכסמ ויס "-סיקכמ [97מ .
 לע :סיסקכק .ןיכ רז:
 | וכתכס עכו .קסכי.דלוכש
 וע תפסות = .ויספ .למזכ ס6 60." עכסלסו יל
 רס6 ספ. .סס6טס- לע פיסוק .יכ- קומ עכל
 תסז + בפת 036 ןכיש ןולע + ןכמלס ןקעדכ סלימנס
 \/פ קעדכ תומוד יכס וכו 26 יכ ךכל 35 בוסת.ןכ,סג
 לכו :ףסוי מיו ורמ6 לע תומס כ. 36 בתְכְס וכו
 ךכ סיכס לפפמל כו רודס ןיספ סוס רילק פו יח
 ט(ר וכ דילוספכו ולוד ב סץל ןכ דימוספמ קל * ךכו
 רכק רודו ךולס רוד נמי וכ ןפוסב דימע ןכו ורוד 'ג
 ךיכפל שרפו * לינוי רס6 סדשס יכס טועימו בור ומ
 ליכסמס .קפכו ת6 רוע כל סקלכל דקעפ קדיקע
 סכס כ רוד לכס רמוש .סיס וס יכ כוי6 פס ףוטכ.
 ת6ז .ירס6 םויס .יסוו סט כוקכס סממ עייתססל כססו
 תורוק  סעבר6 יב :יככ שו .ויכַכ לריו כס ץק
 יסכס קל לול לכל ועיבי תולוד דל כס מק קפסתשכו
 6וקס קוספס לכ ליפסו ופועט תור 6 051 עכללס]
 סמ בכ ללכ סס  פולודס תעברש יכ ורמ6כ וילעמ
 ךנוסרוד יכ ותוכט רס6 ןיכ וקוכט סדוק ןיכ תירס
 סתעמ רומק = ץימלבוש וכ סכולסב לכ לודו סרכקב

ּ , 4 

 זרומכחה סיאצומ ונחנאו 0
 םכהירבחמ . ורו.בתכב

 = טק סמק :סגלפס :ןמו.לס6-
 ןכפלס \ תטט | יפל .סנפ  קרנש תואמ שמחמ

 = ע סכט סימטפס תפסותכ |
 *ופמ טמסב ךכ רס6 ורמש סיפיוירכודטכ תוסמ עבר(ס
 ויס "ירכמ סיני ןמז קכיסככ קוסמ םמסמ תופפ וש סכט
 כו ורמ6/ל06 רכוס סימס ס(וב שיקו סערפ ל קס (כ
 יכ ספעו + וכו סערפ 90% *'ןכו סכס תל וירס6 קסמ
 +:פפכב תפוס .ככס לכ רו6יבכ יל רט6 ק(יתקכעס
 ומע ויס ןכו :סס ריעז סס קיטו סיכטק סיכפ לע רווח(
 "-ןלנככ םירתסל וע וכב וכי ןכ ירס6 סנפ לכ מע
 רוכעב רבדעכ וסורמי סמכ ןמו6 כומ0'קנעכ ןקיסלסלו
 עו ןמז לכל סטפסמ תריזנכ ותעידי דכמ ' סיכככס
 תוימסולס :תדרוס .קועל קעדמ י ספלווו = :זפס לכל
 "טויכז םיקעק קכ6לעמ .לוטק יע סיפסכ ססכ תופעל
 ודמשו 5 > : טס 'פ יטילפב סרומס לכוט סמ ךרד לע
 ףספכלו *:וכ (כויכ 6:מפילפסס-קמיתפכ *'וכו רקסמל
 * וכו סדכל רכע ןופלויס = וכו תוכוטלס יכ :סעכ*
 חש קפס קלסתמ ויס 200 וכרתכס תוכופלס סכמל יכ
 " + תוכוספל ובלפכ ןכ ירק(ו רכש ןוסלב סילק סילכד+
 יכככט סיכקירס יפ6 יכ וכו ךכתו 05 סז = ב ןמיס

 16 .ךכד כל ולדתשיו ךכל ופוסק סד6
 תריקס



 וכ" רנננבנ אג  ןמיס :ןושאררמאמ < תדוחי לוק
 ' מסע. ןופלכ ר6פכס ססרכש ק35 סע סלגמ יכילכ = :תוטעל סלי ₪ ץויסכ ץרשס ןמ וקו צסו כוכס ערועמ
 קומכסס :סופכומ =ונזכ= יכ סוס ןולכט שוסס ועכ
 רכדכ ןיכעס סיס ןכו" סכס קפמ ססילכסמ ידי בקכב

 >זקעטיבוש .טלספ רכס כל * רכולמכ קג)פס תעכ
 .לוע1 מלוקס ותי6כב סימפולוכסקכ תיפ6לב ססעמ לע

 < סלוגסה קופקפ תיימס טיקמספ ץביפ וקכ ופסוכ סב = = םזכס לע רוכעי | פס .יפכ רפ6 סוכ ןמומ סיספ ימ
 ורד .ולפסמ ותולנס דכמ
 סולכל קל6 ומככו *סימיס
 למ = לקכ = סימסרופמס
 650 = * כוכס .ךפס כמ
 | | תוחפסמס יפססי קטס

 "דמועס וכיקכסו וכול
 ססיככל ססילע סימע כל
 פודל .סיככל ססיככו ורפםי
 יסבלכ ןי6 סו יפנו -* ןו6
 וככל = לע = תפסות - ךלמס
 תכסכס קר תלוקברכסס
 לוע רטפ66 + לולי
 רכס לס וילכלמ .יִכ רפול
 ךנטס .ןיבס 55 / סימדוקס
 לכמ ס5 יכ לכלס לע סל
 ::'וכז קומול ססיכ ופויס

 36 *ךלמ ועלמכ סג יכ לע
 :פופולנו ופלסכ וו659קי אל הנש תואמ שמחמ היהש ומכיל ככ ימ הברו

 .ףנושלהו יסחוה רמכ ותולג ה לע בזכה רובעי
 : תוביתכהה

 ץביקלוח ויה אל ךאיהו רבחה רמא כ
 ויהו רמאש המב השמ לע

 : םתלוז ןכש לכ ותוא םיעבות ומע
 םילבוקמ .םירבד הלא . ירזוכה רמא ככ

 : םירסוימוסיקזח ==: | י
 תונושלחש האוד התאה .רבהה רמא גג

 : הלחת סהל ןיא תומודק 6
 סכטומ תושדח םה לכא ירזובה רמא לכ

 ;רז לע ?ררומ ם:רילע
 ןמ סהו 'ולמהו סילעפהו תומשה ןמםרובח

 "וס יסככ לע וג טטע לטשכ
 "יףשוש סור .יכ6 ורמ6כ כ
 וכ = *"נכ) ילוסוס ךפסתמ
 : סכלס 6 וילכל וסוקינס
 (65יס וככתכס ומכ)76מ
 י*רכיכ .ןמוסיר לכ ןיילעו
 <ופווכ ךכמ יכ/ויס סע סתשו
 סכס .*ויכיע סניזפס ןקכוכ
 ףקנלסכ ופלרקפ (כוי 6וכ
 וככסו י קכפ רמז ותשקכו
 "שכט לע ןוט) = סכעמ
 :סנוימע ללככ רס6 תוכוסלק
 *ןכסיס = * קמדוקס יתי6רכ
 105 .ןעכט יפל .פופלוק

 עם וה" ףפיסכס קמ" קוקפמ קבדסו
 ל כוקמס יסוסרפ 690 ירבלמס דייכפכ תפוומף0 סף
 ןכ לע < ייסכויכע תתמ6 רע דועי סוס סזכ בורי ץמזמ
 :ו5 תכבומס רבסס תייר סכופמק .סייק ךפמס רמממ
 לכמ 15 ססכ תת ףיסוס ךכ לפשו + סימדוקס וילכלמ
 : סכס קמ ץרפכ סוס דכו עכ-לטל סירבסמס די כתכ
 לעס ןויכ * 'וכו סיקנוס ויס.65 ךייסו = אב ןמיט

 כוכ רוכפו 65 סנס ןתמ בורק כד < 2
 י סקכס יעורבס קסכ יפ6 סל 50 סו וכ ותופס לכ
 תוספ וס כולקרוכ ספפס לוד ןיכע ססמ עידוקפכ ל
 ו ורולכס סיחקפס וונע וקפסיס יושר סיק * סכס מ
 לס6 סקמ רככי 65 יכ בזכ לט טוסימ וסס ןיכעכ סיס
 ןמזכ סימיס ירכד ירפסמ סדיכ (מס ןמ יוכיזכסנ ומזו
 סנוו)ע, קופסלמ סיעכמכ ויס 65 סב לוס כוס
 "יפות ומע יכב ויסט וכוכמס ומכ םי6יכב סג סק6ייככ

 :ספלו) ןכפ לכו * ססיקסע לע ועע רלסתהל ידכ ופופ
 סעס לכ = *'וכו סיככוקמ סילכל 56 = בב ןמיס
 "ולפויפו יקזפ כג סכס יפכוקמ סתויס= == == ג
 : ןתעויסמ יפכסס 5רבסס קוכזט :
 י וכו תומולק פוכופכסס ;וכ סת == ב ןמיס

 קטוכו סלוכ :ךנמס .תעד תויס סע |
 יומממס = טולספ  .סוייק 3ע הטורפס 'לבקס :תי(רב
 -סע .יכיסוספ. וקמנמ .סקש: ףוסכ ..סווק < תוכומ

 לר

- 

 :30 תזס תעכו = ךקכטסמ |
 :סנועה פורס לע תפס לככט 39600 ופויכ ךוכיע ןמק
 וכפ סוכק5 ךספכ תופנסכב ימעכטסס סמ סע ויטרפו

 יףוכיסלס סספ סדנכמ ךיכיע כסק  -רבולמכ .פו6רס
 : תוכוטלס ולס 2 קומו סנועל תומדק ןיאס ןימ6סל
 :לכמ ןפכטו תוכופ)ס תקפסמכ ךיניע ןת + תומודק
 :קומדקס ורטפש סוטיפ סכויכעב רוכמ סת6 070 ןעכע
 10 יפכייסכווסו ןקומלק סע ןככו * סתוכקפכ ךורכ
 סימלוק סיטיכטמס'ויס תומכסומ ויס סקס * תויעבט

 :*5 וכייסע .תּויסל 350 תומלק ן6כ סיסי.ףלו סכסומס

 ,:לכסק כוכ וכ ספרכ ןושב ןיע סכסו * ס5קקס רלעסב
 .פכטס 56 לוע כרקלו סיכפ קולרסל 6יס ת6זס סל6סב
 מלי ןפ ךוזזסכ ומכע 6וס לכוס סבלפס ןיכע ורספ%
 /ויעכט וכופלס תויס %ע סלול ינכט םקסכ ויפלכו וכוס

 רפי וב סוקס רפוסמס ןע ביימתומס וכ 'וייכסס 55
 ורפי ןי6 וכ רמפכי וכתלכק 356 עזקפס לתוס טומי לכ
 :ןכ לע = = * םלמולמ סיפכל תוכמ סקויסל ןוטלס פבל
 :סולק קנכקק ןלק *ותלפסס יכ = >> סזס קיעפק ליסק
 לכונסס :ןיכעכ ותמוכ לקעב וכ רחבי לס6 תלו לוכככ

 : 150 בילו
 :"/'נכו ססולע סכסומ תוטלס סס לכ6 = ףב ןמיס

 .תוסוקפ :ויס תויעכט ויס נישט קכוסס | .
 "סול :ץוסב. תופוק קה .נככמ6 יבמ רובלס יקכוממ

 תל 500 2 ו



 ןושארורטאמ =:תרוח לוק << ₪ <
 "יכפ בשח :ולמ% סוקמכו = * עימסמ תכזכ 39 תורו
 18:56 -ס0:3וק .ולוקכ ןקוכ לפמ ךלל סיס 5
 :ומעסוטי לטפכ יכ לוגכרקס לע ורפסמ ומסו ?בויכז
 סג סכ5 .תלונככפס קפירקכ ופוק ץוסכ עימסי לכו6
 5 בוטכ וקע גכעתסל 6
 כג רמשי סכויס תשסב על

 - ."וככרוע וכוטלס תויסכ 6
 יזרעמש תולויתיאר אל ירזוכה רמא ןכ ?שפסו מפס ןט ורכוסממ

 (הילא ועיגתש)קפס ןיאו |
 ןושלדיק התיה אלו תורודהמ רודב סיסס ל

 ילכמ סשכומ פס תומוסל
 תלוזכ סס סס רשלכ רוכלס
 סט ןמ סרוכק קר יענו
 * סיכומ .סיכפע סינפכ ססי(כוממ תופוקפס ויתופס

 : פומכסומ ןפויס %ע סע ןפושכ וכממ סייל
 סמל סכוכס * "וכו ןופל סדוכ תירס = הנ ןמיס

 תיקר .ס5ק תומכסומ תוכוסלסט רמת |
 :תעמס 6לו תיקר 05 יסדולו וכלט ןוספ 'דוכ תפמט וס
 'סיפע סכםימ תוטדס תוכופלקמ תעדכ סלעי כל ךיפ
 :םזטס תחת םדק לכ ןיפו סיסיפ לוס סיסש סמ 0
 סימדוקס ךירכדל תופרס .ימפ ילג רכס תויססעו
 : ךינעמ סזק קפסה לכ תרסק ךרוכ ידי םריטפכ .5
 55 וכו קפס ןיפו יתעמפ ילו יפיפ< 5 = ונןמיס

 ןיידע יתעמס .(לו יתיר 050 תויס סע 1
 986 ןוסל תסכס ל לל = סי ועינק קפס ילכ יכ זול ומ6
 ןכל סדוק סתיס לס ןמוכ ורודה ןק רודכ סכלמ ולכ
 ועינק רפ6 ןופלס- ססכסו :סילע ועיכסקש ןופל סוש
 סע יתלכמ סע עטכסקמ .ספיס יקולודסמ רודב סי
 ספל ופסל סעו סע לכ יכ לכ * ןופל יתלכמ וס לע
 .סמל סלנ6 לקכ סו סיסו = * ןרסכ 9:6 לכמ .תוכוממ
 סיפקס ןיידע .סתווסל ןוסל סופט ססל קיס 63 ןיידעש
 טעו םיפיכמ ויק 63 סלקע סק) ספיס 1465 * םכועב
 ךרכדכ ספעט ומכ תולסש תוכוסל סכלפ תודבל ירכ
 .ליפוס וכפמ .ןושל סדוב עמפב 65 סוירכ 550 לוס ןכ
 יקסעכ תעמס 06 סכסו יוכומסיפ סמ לע ןופל סל םיז
 יקסעכ לקסל ךל יש סמ ןופל לע סכסוספ רס65 סעם
 :(מכו | =* סכמע .סירטס סתויס קעכ .סיכופ6ְר תולוק
 * סכוככ .ףונק ןיפו *'וכו רודכ סיספ ןקפס ןיפו כותב
 קלילס5 ךטמכו רפקכ וכו סתמכססמ ורמפ םרפל ןכתיל
 :ןופל ןכפ סלוק סקיס 630 רמ[י יכ ול קעדוקס
 ןיכע .סיקס ומכ 'וכו סע תמכססמ סי)ע ומוכססס
 -טכוכל סלעי לכסו קפס ילכ תולודסמ רולכ וו סקכטס

 כלל עד ולוכש ךלסע ךלוס ולכ טז סכס) *
 :'ןסתו ספ .יכ 'קקכ ספ + קנס ויקומקלמ רפסע יטיפק

 : רובדה 'אצוממ תוחוקלה תויתואה
 ובלמ ןושל הדוב תיארה = רבחה רמא .סכ .יקנוז קכ (ילקל ןמיס ליסט

 ונ חנ | ןמיס
 שלח סכוסל קוכסל דסי ןמו6סמ סמו ועיכסיס
 -ל6מ קכובמ (וססו סז 56 ספיכק סכס ספ סיסקס ןכתי
 וכו סלטכל רבדכ דסי תוזמו6סמ סמוק ומיכסיס רעליס
 :ףוכטס סו סיכקטמ סלועמ וטגקוס 53 תוכוטלספ דוענ

 יס = לשש ךולןלק ןטזק סוכ
 = לכ ויפולוק וכינל וקקעוס
 סכוטל ופטכי סוזכש ומוקיפ
 פכ רק ןוטפ סקל וטדפוו
 'כקיס סמ דכמ סז וול ןיסש
 סוכ ליס קעופ3 דספקקל
 םיווסט לוכעב יכ סוו לטפס
 'וקכסיס רודוודכט סימכסכ

 ללעב סיפססל סיסומיסכו תומכסב סילפסו סירוכמ

 גלכקט קפס ןול סקלכסס 5% טריטייקל 'רספס ס/ילכס
 טסס סירפסכ תלעוקס עוכמלו ןוטלס לעכל ומיכסי 5
 'תשוס"סבופתס חול סכסו = *5כע | * ססיל סי(כסמ
 ועושר וכפ לע קפסרמ סיס לבסס 96 סכמ תכפץמס
 :(וק קל ויל דנכי 5 עכטס יכ סנלפס ןיכעכ 'מדוקס
 וכ וככרה יכל וכרמלו = *ומווקלו ורש65 דע סיכסמ
 \6וט רפ6/ קס קפפ רסס לכ סתיסס סרותס רמפל
 * הבודקכ ססלכ6 רפסכ וילעס םודקס שוסו רכש ןופל
 רכדכ ןוטלרס סלפ וינע 'יכסס סָכְסומ קר יעבט וככיז
 וקעדתס ךירכס סוממו ולמב יטילטס ק5ססמ 5 פ לועס
 וכדמקמ וגו תומס דש סרי וקמס וי)ע רלועתתו
 * סו בטס .רככס ומכ תויטכט 0 תוימכמס וכופלספ
 פוסל כוסה ןייעטק סוכמ וכ סל ןכ ך3 סמו 'כע
 ג סלעס פרכזכס וק100 .תדוכטכ רכססיכ ןימלסלמ
 ול ןיכס רט6 ךרדס ייפ לע םולקס לע סכוככ סישל
 ירפסב סמסלמל .סרוכ בו סנע סיתפס רכלכ .135רס
 .וכטבכ6 תסרוה סט סתיס לם סוקמס 90 ויפועסלמ
 רקדכ טפפמ רטויב וסיכוס ירס6יכ סוו = = סלסקכ
 לנכ וכ כקכ תוימכסס קר .תויעבט ןכיש תוכוסלסט
 סיס סו ןטזכ ןופפל .סימדוק סיעיכסמס ויסיס בייוחי
 וככייסמ סמ:ןכ סג וכ בייחתמ סיסי דוק לס ןופנ ססל
 * ומיכסמס ויסיטו יימכפס קיס בייוסי רככט ימוכל ופוס
 סיסיט רמוס רמופל ןישנ = ןקוכ 6וסס ןופלל סימקוק
 וכ זו םילכמ וכ 56 ןושל יכפמ וטל ןפולכ סוכ סל
 .סכס * וימכסס ץוספ ןופלס ןיכעע רלכפס רבכס יכפמ
 ןלכויק לככ 'וכו דסי קומוססמ סמו ומיכסימ ןכפי 55
 סגנו * סלעמל כותככ .סזל ךטעכס וכופל קקתעס יפמ
 לולוקל 36 ךרכוסס סמכ .ותיכעמל ךיר6ס ןכ לסל
 טדוסט | יפוכלס ןיפק סיסיפ .לכ דילוקפ סמ .וכקמ
 ופויסל יכ .ןכוכפל סזכ ספ ק9ש סכוקס קו * טלסומכ

 ןולס

 : וילע תעמש וא
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 ב זמ ףונ ןמיס ןושאר רמאמ ' "תרוהי לוק 4
 <0700 ןיעכ ס)ונס וטלק סיתפ ןכ6 סמ תויקע ןוסלסי = דמימו  זוטוש .לימעס) .ןומ) ךרוטנמ = ומוכק .ןומס
 15 סלסי 65 יִכ טכטב יכידמ וסט יפל ירטפקס ןמזס
 ךרכוס סג פוכר פוכסלמכ (% ופדימעב וי5ל ךרטכמס
 031 קרפס תיפלרב סלקמ ועכו סעכסכ תומלפס 6
 *5קקסכ קק סז סלשי
 לע סע יתלכמ סע תמכסהמ ?רילע ומיכסהש וכ וסל ןוסלס בייוח קול

 = ?ןושל יתדבמ ןושל
 "קלוחש המזא לע תעמשה רבחה רמא זמ מ5עק 'ענסלו סעונ סויקפ

 ותלחתהש עודיה עובשב
 ושיש ןכתיה תבשב ותמלשהו ןושאר םוימ

 ףרטכוט סמ קכקל טנק

 סל רטפלפ סע יפכ יפוכ(ס
 ןימס כמיט פוס קופל ןכ
 תכוזכ קפכ = ןמו יפומזס
 ן סלקיפ בייוסי ןככו י ןופפ
 יםלוסמ סוק .כלו יגכת ומ שוט ןמז .ןופלל ותופיכמ
 סכוכ רכס ילכדכ פולתל סוקמס ךמע קסרי ל ןככו
 סנס יכ = *סנלפס ןיכע תמש סיבוסס סמכ סומע וז
 * סלפתמ ויס 5 ןכוטל לע סיפכ6 םוקכסס וכערי רטט
 סיס סנסתב סל .סיסס ןופ)ק סג וכ סכמ(כ עדכ
 וכממ סקקעס רפפש סיס 55 יעכט סיס ונפש -סכפופ
 ץרפס 16 סתדר עכט כוזעל -ןכ6ס .תורספס ותלככ
 סזכ .סכלינרת יכ סנו = "סלעמ .יפלכ קקרזכ סתויסכ
 63 שיק סט לולשמ לוס ןעמל סימעפ ופ6 6
 קודמס רפסכ 'וכפכ ףוסוניפס בתכפ פסו = = סכנת
 וק סירקיעק 6ריופ6 שכטופ קורז דע סוסו ותיס6רב
 סלוכט <ע5ו = סייעבטס סוככדס רתי לככ ןידסןכו
 למלתסל ומכעב טילס סוס 6 ןופלכ עבטומס סד0ס יכ
 75 זמ סככ לע סככס ול תויס דכמ תרס6 ןופלב כג
 יפוכ .ךופסי 630 ועכ וי3<יעבטס וכוסל םוזעל לכ
 ןכומ סל5קפ סמ לע ןפככ וכירכר ןישוכ זו <> ולוש
 6 ןכיפט .ודמס ןיכעכ לנרסכ .וניטקל ועכטמריל6
 ןכומ -ועכטב סד(ס קר תויעכט יתפכ 0)ו תויטכט
 56 = * תודעה 'סמ יכסכ ףוסוליפס רזיכמ ומב 8
 רפ0 קוססכ סלונסכ סכייסתס תויעכוט וכרמ6ב סכוכ
 ויפמ וסומי 05 ותווס ימי לכ וכממ קתעסל לכו: 68

 סכסו = * סלוע דעו ספעמ ועלו ערז יפמו וערז יפלו <
 'כסוקל 5 סרכסכ יימכפס סיס לוקס ןופלס סנו 3יופ
 לע לומעכ סומו = * ןמוכ 5 סדוק סיכסמ תלווכ סיסיס
 יתרכוכס וקמסלמכ 13970 ךלסי וז פרו6ב םודסס'פ6
 וכתפוט ם6ר לע סכס ידע וכילעס (ללו וכת6כ קו לכ
 סתיס וס ןוטלס קמכססס תעדס 50 כרקל תולויכל
 סלונססו כ5ס וס וטודחל וכ) וס ופסל למ6 םישפ
 סכפ וכממו סכססוית .תוכטמכס תופונסס לכ 1ו05 6
 "וכוסל וכ לקס לשש ורבד סויק וילָע תופתל לתי וכעמ)
 קותטק סו סכסו * סוג סמיקכ ס)וצס סליס ןיטכ םיש
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 תפכקלו סצלפס ןכעל פוכומס ותוסעכ לעפ סמ קירכ
 06 וכ םויכ ומעטב ןוככ יסיו רעש סו יע יכ * טודיחס
 ומממס כ5סו ₪6רק קוס סיטסויק קלפלפל ןוטקל ןקז

 םיכטמכס | סויטס | תוסנוק
 סלועמכ | סקכל  ותלובסו
 ףכדס 5 ע = ויתועיטככט
 ססרכ6 יכו זמ ןטיס כקכס
 סולמ :ולכל - לוס ל(טכס
 יכ ) .רכע ןוסלכ סנלפס
 לכ תויסל וכלס ודלכ טס
 (וס ( ומע ןוטלכ רכדמ סו

 ויס יפופכ ס5 עדי ועו = * סלונטקו כ3ק תל קכ םלויס
 סתע סיכר ןסו סובל סיסמי יפ6ל ו6מ וינעפמ סדקמ
 נפו סנ סלכ תק: ס(ילככ ויס ליל ןכס ןר(ס סע
 סימעס לכו ורכסמ רסוי דקס סוס .ימכ לוד וכסי6
 מיוטס סיכוט6רס ויתוכ6 ססכ טו6 וכלי סיפעפסמס
 קת 63 ןככו סקע :סלטכ סעילקס ןידו לוס סלול בכ
 תלקככ חפתסמ וקויסב ססרכ65 עדוכ סריתו סלפמ
 יכ טמ ןמיס רכוש ומכ ויסוסלמכ קכדומ .ומופלו רכע
 סכל למי רכוי לפ6 סקיסשל ומגע סמ םו תולונס סבכס
 65 - סוו = <טד00 ןוט כמ קלונפו 25 סקכ לק 69ו
 וכימ ל6ס לע סריקו טפסב וכ ,סוק .רט6םיפ קזכ ףכמכ
 מ(פתק ךכ רש6 36רשי רכדתו בקעו רט6ת סל
 ךסמי ם50 ססלכ6 יכ לומפ ךכןמפכ סיססויס קרקפתב
 ףרכוס ןכ 5ע = סלונסכ ויתוכס סוקמ 6לממס כלס וס
 פוכקל'פכטעכס ות%(6סכ ודי תינט לוע ףיסוס3 רכסס
 רפי פע לורכ .ץמ ןכוכט סמכ ומע/רולסל סלובס סט
 96-ךלמס ב5 וכ רסונ קוס קפמס לפו5 מכ .תוריל
 8 וקובי לע קלכ ילגעומב ךרדס וקוסכ) סכוככס
 136 סוס 6 סט 6כמסל :תופכ וכ יכ קולוסל וכפמ
 ורופמל ויסו= * סלונטסו כ5ק תומלס לע וסורלי סיוב
 קופספס תרבעס .ךרוככ וכרמ6ט סמ תקמ6 לע ריפסל
 תפוס .ףככס ילוטכ ירווכס ףוסוס רפ5 סיככלס לס
 5ע סע ותלכמ סע .תמכטסמ סינע וטיכסקס ורקלכ
 ס50מ0 פכוטתל סוס קיפסמ [לסו = * ןופפ יתלכמ וטל
 6נו פורולקמ .רודכ סולל ועינספ קפס ןו6ו רמ6ט סמ
 ף6 סיתפט לכד סז סיספ 56 = + ןופל סדוק סתיק
 לע קרכסה וו שיט רש6 6 ככ ליפוס יכ רוסממל
 םימיכסמס ויס תורפפס סכמפ ך6 * תוכוסלס תמכסס
 ןכ פע = "\דמועו סכומ וטוקמב ןודע 6וס ירס * סיככ
 * רמסיו וקל6ט 6 רבסס 6פכ סז לע ס(לוסס סילסקל
 : - תקלומט סעו6 לע קעעסס ב ןמיס



 תחוהי לוק < 1
 ומיסססט תמדוקב פרכל רט6 קדכ יכל ותלבְל 4 ל

 ןוטפ לע סע \ 'פפכמ סע-תמכססמ :ומופל קסכס
 וכ יקופרב ילוב ותולפ ינסו סזכ יכפלטפו יןוספ יתלבמ
 לבד יסי קפונסק טל ןיכעכ וכ קפקפצ וקמ (םכ יד
 "מוש עיבי'סוכמל למס יכו6
 ילבמ ברעמה :ייא ישנא סעךיצה ישנָא הז לוק סע קמס.תצד חומ

 :\המכסהו לחקהו הלחתה גול
 'מכסהב אלא הז ןכת-אל ירווכה;רמא
 רת4 קוהל ץרוו לכד ףס הז שהה
 ואז חנינב וא סדאינב םלכ סירבדמה ווהיש
 :םהיבאמ לבוקמ סלצא עובשה היהיו םתלוז

 ןכו ,עומשל יתיצר הז |
 םביכסה :זררשעה ןינמ < ו

 :עבט זרז יו ברעמבו חרזמב וילע םרא לכ
 לבוקמ .תוההש צל ?ררשעב דומעלתוובו ףולסכ: קכסס תפילק ספ <

 + ובליחתממ <

 ךלנס פי ופו עוקוס עוסק
 ןקתיס .טופס\ ומכט ןיעב
 שוסש :ןיכס יטכל .סוכ ווטיש
 ומכו ) סרוק קספכ (וסמ
 ( טי ןמיס 'כ למסע רלבקימ
 | = * בלעעס :יי6 יס6 סש
 רבחה רמא ל? .טילטספ +סיפיזתש: סלכש
 : \סנו : תפס ..סויכ :עובפס
 6 = וכלי = סיעעס 3

 ::ףלד .פויק סע ןיפכ ןיש
 סימיס לט תוככ3 סתנק
 7 | סנט סיתרטמס יכככס סטכ
 לע תנק עד יפל .תוכדל 39 סרומטסכ 6 סוי תפירה
 >> * םופכ ןופלכ עב ועפ רק .יכס יכלטומס םמפס
 לפומ ופויס דכמ .ןכ 0לקכ ילקבס בסכ וכ ופכ יקומו
 יכ דועו = * מט 5ע ףרקב קכססס 65 | תכסס-סויכ
 לטיס תולמ יתטךס לכ .וכלוטס 6רקכ פוקס כככס
 ןקרוקכ :ךל רפסת תועוכס סימיס .תעכס) יכ.סכלוש
 סיל0מ .ועסיו לע קלטכ 'פ ע36רס יכ ספל =" פינק
 סכסו סוס רפסמכ לרסי 5 וכמוסומולס לכ * 51ו כב
 "ותרטוס ומס לע .יעוכפס ומי סועס ו6רק .תומואס
 1 סימי ספק 16לק יכל ץוסלבו :ןכ 65 קכס .סוופ-
 וס יכ סרוכס ספ לע עמ יט סויולפסמק ךכד
 כס ּותופ רללק קכט סויו * (עוכטכ לבככס סויס ססל
 רלמל 'רסימ סו סקביקכה סיפלסתמ ךמטסו ןיטס יּ
 לסת יעלרכ סשעעכ סידומ סכיפס ודוס יפכ6 סכס יב
 וס סויס .כככ .יכ לוכעב יעיכר סוייסקל .עוכטס יעז
 "סע .* ססירכד ופכ:ססילע ןווטלסרפ שיו קמס כככ
 םככ וממכס פרקכס סוס ןעכלכס רכזט סקס כככ כ עלו
 הפכמ .:'דכ 'פ יבסכ סמס ככ וסרק סרומס סגו "סקס
 ליסתמ 6 שי( ספק רש לר * .קכסקו סקסו קלחתס

 לפס יכפוי לכ ודסי 5סקופ סמכסקו לקקס6 = ,+)3 |
 < : קככ לע סיכמקל

 :תויפ ירווכס ול רקכ י'וכו סי ספי  =חנ ןמיס
 תיקש.ס6 תקל כסקקל-סז םסווזט וכ

 סרטפמו, קכמ יככס קלעו ופכ עוכשס לוקס:תפספס
 ןש

 טנ חנ = = ןמיס ןושאר רמאמ
 םפוומ ןוט6רס סוס .ןכ יפפ סיסטו יועוי דס( לכ [רפכ
 ףואיכב סדקט ומכ סמ6רכ תוכלערתכ ןפכ רס6 סל
 *וכוכועמ ת6לפכ 6יס'רסש קכסק ק6ז סתיסס ו י 6 יס
 וס רטיס לכפה .וי6 םילקיו וב רקבו רפ6 ק6 פכע

 טנסקסע סו לע סכסוקט
 ופלוטכיס סוס ןקוקכ יכ קס
 שוס | * ותמכטס לע םובכ
 :0מ רכסס וכבל לט('בדס
 סכטוכ רפ6כו" )ו כ ןטיסב
 ףיס סדק יככ וכר) ץרשס
 ילסי רסלכ סימיס סירפומ
 ףקלקי 6 ןכ לעו סדל 'קוש
 *עוכטס יי "'פכסכ םל6 יכב

 ג ןפכ לע
 לתככ ל טנ :ןמיס

 כקסיעומשל
 ףימ לפ ורקע 6 סד0ל כס
 שוק .יכ :וונע .רקסו רש

 וכ :ופלוגסו סדק כל = 2
 תופת לכ רדנכ טיס לט6 ל יתפבס תלוכ תפל סכ6
 ימוטכקפ קשב 1. סלובסק תרופת .דקי 6 תו6רסל
 ףפספמ .ךתו6 סור יכש חכ יס ךרמ6כ סימס תכ6)מ5
 ווכפ ק6 בפס לט6וכסמב ךלמספ דעו .>"'וכו ידוסיס
 וכפר6 לו ויקוסק יכממ לכעס טעמכו .קיכרוסס
 * םרפסס דע וכל יל ביסרסל וטכ ןמיס :ויכפ 0 יפקככ
 3ככו וחיר .ןחכ ילרכ יכ ךלו טק ךקכופק סכק תעו
 ךיקכטמ טד ילכסכ יכ = = * ותיפע רפמ :ץֶנְויס
 5כ | וכ :רשיקימ סעכ- ולוסל סכק6 .פותוכעב
 רטוזכ לכ וב רדבתסל לכל סכוסוקמ כ סוסו סקעמ
 רסוכו לכ לפי רכבו ודי ססמ סירי רט(כ סיקו * סיעעפ
 תיסמר סלועל םי קפס ילכ יכ רעסכ סיביו ורכדי כ
 וכ עומסל בורק ןכבו" סרלס תלו גסל וכל וס ןוסלל
 = \שוק וכלכוס ומכ רכש ןופלכ לגלפס רודכ .(טכס סרכש
 !ןסו5ס לע וכדקע פ6ןוטסכס כס ךמ 6כו ךסלכס )כ
 ףכיל עו וככקורפל עמ יפסוכ רכירי יסכוי וכסכלו וקוליכק
 'רטעס ןיכמ:ןכו : םל6ס תלובס סיקר קכוכויה קפעמל
 סנט קשז סוקסירכסס 5לס "וכו וינע סל לכ יכסס
 !מורסשס סוספס ת6ז סקול ןכמק ןמ יכ ידע כס פש
 ףרק0 יכול לכס וכלל זו ו עוטפס ןט סי36 תמדוקקו
 פע :סישכ .ךלמס 5 !חקב .לס6 קש .ןכתו וכו סעמס
 יפפודמכ ורקק ךיכמסו סיכטסטרפ-לכמ ויטרפו שודסס
 !וחבדכ:ךלי ךלוזה ךרד וכרד ויכפל 6וסיסב ריטוס שק יס
 וכנסס | יפ א ורכד ומ סב וקפש לוסס םוככ סיִכ

 וס



 = רוה לוק = =
 קיל יס .ןכ ילסש סנו וכרשיכט וקכ כ "מ לע וס"
 סזו = * וס קוישלס יקסב ךסמכ סילק[ מ קיתטס '
 ןטרפו 'יכטס ףקס ןיכמכ סיופפ סתיס ירזוכס פיר יּכ
 ןינמק עבט דכמ סש ווקויפר ובס ותזגעל 6טכו רכססז
 וכסס ףקס עפ כמו ומנש
 ףקס .סרומק =: 526 ילקכס-
 "ץ6מכו נע 'פ וטולסב יכוכוב
 ופיקס כ .יסיו = כוקכש

 ( 6 וס כוי6) 'סקסמס רמו
 קלקק סיס סנ סכטסש וקכ
 יקכפק פוקתפ ורמלכ ףקש
 ססווקמ ויקווסל פוכ סכסש
 ךוקס רמפמ 55 סמ םס*
 ופומלש ןורתימ לוס סז לכ
 *ףדועש
 יפ יעיכרב'דוע ריפוי ןסכב
 רפסכ :ררנבסו \ ולמ0ב [כ
 סידקלק סלטעס לופכ קוט
 סלזקב .ססיפע סיעוכסמש
 :נו ברעמכש <
 סינפיפפךי .ס ןמיס

 טכוקה לבזבז <
 רולכ !5ע .ססס קשילוגימ
 הסה טווה ן5 .קופסז 05 לבד תותמ6
 ןכ סנ יכייוסו לכ6 = * ומויק ויס 3ע .תויפר. 6יביש
 דודג לע בקע דוני (וסו = *זוע ורקסל ליקעסל
 =: קו 6 .ולע ןופיפפ ךרד ולע טסב ו5 תויסל וכלובי*
 ורקפב ליער תומולס לכו פוסק תורוב לכ וילעמ לטביז
 סולק: טיפל ספעי סככ * וקולסכ םיש ססותומולס סס5
 קוי ודומ (כס לכ סע .יכ ורקיב פס ךלטס 6
 ויטכפו טודסס ןיכעכ ןסילע ותעל סוכקפל תויוכ
 טפסמ רוס וכוס ןנומ ותיכס תפ ררוע = * רבולעב
 כפ6 :סימיס .ילכד .ירפס דכמ וקפסכ ותיכס .ת0 לטיצ

 :סלקפ סמב וככייכמל סירוס יקלכ וכססב
 דנככהקפומ רק : * וכו סינפט טז סיס אט ןטיס

 +נכב רורכ לכד סלכס ןוסו עשו תקזפומ ==
 וס קקע סכסו י'ובו לכסוילנ ימוכסמס רפסב ו ו
 סלעמל רכוועס ןיעמתרקפומס ייסס סעוכ .ס3 סלק
 ילכמ סלסט וילע ומיבקיט 59 סוכ רבד ולתסב סמ ןמימ
 יכמ ורדעכ ןסכ ילסמ > וכו וסדי ו6 >  "וכו ולכלכתיש
 ןס לוכלכ מוזס סמכססס דנככ וכ . דקו סנ ףי6כתס
 סכומ סז 'קופפמ ימכע לכס וינע ומיכסי ל סזק לפס
 * רחש ןיכטכ סעוטו סכוע סוו סיפלץ ךכו ךככ סעוע]

 ירוזכה רמא ס

 רבחההרמא "?פ

, 

 ו | ןושאר-חמאמ> |
 "ילעכ לומפב ךל ןיש ןיכמב לוככ לכד סלכש ןיש ילכמו |
 יפכל קוסל טד יככ וקזפוספ קמ דנמכו *  סול לודב

 שי םלצא תומוקמ יכ ודוה ישנא לע םירמואש
 יפלא תואמ םהל שי יכ םלצא רורבו םינינבו

  ?יהנש

 וילע ימיכסמש רפסב וא תקזחומ זומואב הז
 ;רז אצמי אלו עודי ןינמב תקולחמילבמלכה וככל תטנודו

 רורנ רבד םלצא ןיאו תרקפומ המוא סחְךא
 ולק4 ומכב תורותרה ישגא תא םיסיעכמ םהו
 םהימלצב םתוא םיסיעכמ םה רשאכ םירבדה
 ליעומ םה יכ ירפואו םתולובח תו םהילולַאו
 תאמ :רפס ולצא שי יכ רמואש ימל זוכו םהל
 ליטפקלפשלסנ קמ לטפ ם*ד'ח* םורבח סיטעמ ירפס הזכ ורכחו דמה
 תצקכ הלק ותערש ימ םהב התפנ סרא ינבמ

 הכ אט/ס /ןמיס

 וו סול ןס = = +'וכו סזכ לכל סככ6 לרכל סכריטימ
 עודי ס35 ילעלכו = * פרקפומ שיט קל קקזקומ סככי6

 ןיסיעכמ  ססט סנס |
 <*'וכו .קורוקס יטכל 0
 קלוטק .קלקלקמ .סוכשסו
 סוכ ולכס-יכ סוס סנ ףסוכו
 סטועמפו סיטעמ  סילפמ
 כ" סל5ימכ וטינרס 5
 וללקטס 05 -ןככו -טכוימעב

 כוטיס ןט  סעו6 לוקע
 סנו  יסולימ* 69 לכקמו
 יככמ  סודיסי סולכק"  ןכ
 ךומטפ  םיוש9  יק55 סד6
 טס וס = לקכ יכ סקילע
 שיכמסלו מפס מ: וטכל
 לע ךלמס כולל סתעו יבוכ
 רכז רטס סל( יכב קרבל
 סטקַכ ססש קולר ךכל יט
 לכ (רכעסו סס5 סמק סבלו

 ךילע סיגפי אל ךיאו
 זרמ זראז ךחנומ4

 ילע םיגפמ הז היה
 תצצמנ ולא יתנומא

 :קמס רבד 6 עיכקל טסב
 וקדכ טפפמ לכ (ספועלו =

 יכפ6 תיטככס סדוכעס ירפסו = * וכנט טמוסס רפס לט
 "5 סלומס בקכט סממ סכייכע תכק לע וכדמע ריכוס
 ןונכ 'וכועבס 6למ6וסס רפסקס רמ6ל יטילססמ לו ב
 "שוכמס סכויסו ףוסכו ווכסור דרוסו םולפסלט םיימע
 רפיספ סמ:פוססילפסס יִבָסִמ יכ ספ לכזו * ךרוזכ ספ
 ומטו סקס סימיכ תונוסכס תורס6ס :ןמ' לק ליפס
 בור 15 סיסטו סכס ₪56 לטע סיכס קומיככ דמע יולמ>
 ומוקמ תסק5 סכר וכ ( סלונ6כדכץץ 'ופ ) פורביס סע
 לע-ככוס בכוס 6וסס לפסקס ככ וכממ [5:'פ סב י וכו
 'םסו סתל6ס תדוכעל סקעד יפכ יניעומ סיפוסכ יכימ
 רפס .למ6 בעומס סבדס סללכמנ = *:ורומשס יבלדמ

 ךירכ ופלוז ןימכ ןימ תבכרס קעבש ורכז סמ יכ ורב
 ₪01 ספי-סרעב דיב וביכרקל סכרו רפ6 כטוסס סיטוס
 תעכו  *סכלדכ' לס וכ סגול קכונמ ל גש סבלבס*
 "וכו ןניפכ עטכס ספק םיכרת ךרדס סו לע סרוכס
 וקחניו סקילע וככי רפ5 ססופכס תוכק סל ןס ' כש
 לע סלו = + פרקי 6מט *מטו פוסס רפססוכייבע לע
 סטכס ןומלמ תרז כ סתווק רטפ6 קורכע סיס קייטכב
 תפופפמ רספס יפ וכ ורמ6כ סרוק ספ סלגט סע יפס

 ףוטיכס



 = .ףרוהי לוק
 ובטקי סקט 5ל סיככככ ינוימעה סוטכס יתלכמ ןטפמ
 סכומ לכ ןכו כ לכ ןכו 'ופפס כככס ןקלסמ מכס סוש-
 "קוטעכ רט6 סקס תולועפספ וכססי ןכו כככל וסוססי+
 וסל בככמ ודובע וכימ ס * ףוטיכס סל ספעי סתוש

 < 5 בט אס ןמיס ןושאר רמאמ
 מפס וס פ סרוטס רבדכ עירכמ תפומ סלועס קומדק
 156 תפומ ןי6 רטסרלס כמ קרפס סזכ יקכווכ לזו
 5% סעוט .סוכ וככיסו וקעד יפ) סלועס תומדס לע
 ססס תוכעטקמו-סז 3 ו5 ספומ ןילפ עלוי ומגע פוסש

 "מס 16 6וסק ףעפס כרומ
 סעעי קולו ןופעס 16 וקס
 ןסכ דע .סנרנט סמ וכ
 סס יכ ולטו > וכוסלמ
 רפספ ומכו .סל6סדוק
 יטיפסכ סכיינעמ .סרועס
 וכימ6ס יכ ורמפכ טכ 'פ
 תומדק סלכ סכ(טק יס
 סק )26 םיטפקפ סלועס
 ןוט6רס סד6ט ובטקו יקטס
 רפסכ 'כקכו רכזמ דלוכ יס
 סיפידגמ סקש 0% סד6יככ

 :"וכו ופול
 יכרומ | בס ןמיש

 יתכעט |
 קסכמ סזכ לל = וכו ךילע
 סיסי .סכויו סולכל סוקמ
 סבופתס תכטיסו ךירכרכ
 6וס ןכיכ תרבד ספיו סוכ
 'סולע ךומסל י6דכ וככיס
 לס * וכו מסת סע

 זררשע ינינמ םהב םיבחוכש םירבוהה ירפס
 ;רדובעה ירפס ומכ וא מינש ימלא קולטע לכ
 תירגצו ראשובני תומש סש םירכוזש תיטבנה
 רתושובגישו םדא סדוק ויה יכ ורמאו ינאורו
 ": הזל המודהו (ושארה םדא לש ובר היה
 ךילע יזרנעט יכרומא ירזוכה רמא לס

 םכעבו זררקפומ המואב /'
 זרבטיזרו תרחפתו זרעד לע םימיכסמ םניאש
 םכהו םיפוסוליפכ רמאת המ הזב הבושתה
 לע ומיכסהו קודקדהו רקחמה ןמ םח רשאכ
 הז ןיאו םלועל תומדקס כ תומדקהו תוחצנה
 אג םיפלא יפלא .אלו םיפלא קולע לכ תרשע
 : וככל לככ : תילכתו הלחת רל ןיאש רבד
 םישאהל ןיא םיפוסולפה רבחה רמא נק

 אלש םע םהש ינפמםתוא 0
 ןויו םינוי םהש ינפמ הרות אלו המכח רלחנ
 תווהש קרמכההו ןופצב םינכושה תפי ינבמ
 חכב תקזחומה :המכחה : איהו סדאמ השורי

 ספו6 רקסו רש6 תוי6לסו

 טפכס קטקו קי רס6 סס

 עעמ רתוי ססו תי סקיפ
 כוטסיש סמ יפכ תוקפסה
 ץרפס לכו * 'ןכו רדכסכס
 * קככ לע למויע וסקס
 וסופיפק ולּכד 6יכס ספו
 ךיפ םוריפכ רכיכ סכותשמ

 קפוסמ םודקסס ןיכעכ סיס

 סג *וילע ךכיע סמיפ ד6מ
 רמסו ל1 כקכ ובמט וז 'פכ
 יב ר6כ60 יכ6 וב ללקט
 פעד לע דוסמ סלועס תי
 ומי וסיקרסב בכפ וכקרות
 ןפכ .ןסק :תוי6לססו :עכזכ
 סע סרי לפ6 ןיפוסוליפְס
 :* וכרכזפ וקכ .ןיכעס ןיס
 סיכפ סלכ ןקסוכעטל כמי
 6םכ טי 'פכו :כע וכו ולטבי
 'וטמר6 ירמשמ ויתפס לע
 ןונע \ קויס לע * סולומס

 ךפ ןכתי ל וז .סנטק יכפמ
 35 קולקלסו לקקמס ןע סק ר06כ סק סנס יכ חורכ
 סרקחמ ןיכעכ וכלסו וז ךכדכ ספכותמ תעדי סת יכ
 תרקפומ סמוספ סכיפססל ןי6 ןככו * לתויכ קדקודמש
 ולב פכתכ לו = = וכו וזמיכסק .רככו + ןתקוסומ ית
 קלמ יכ ןסכת ןולמ .ןוסו =: :(ם ןטיס יתרכוס סתוסכ
 ןוש סכמ6 יכ ןוכעכ ןס תופדוע קינכתו קלטו תוקנכס
 רסוכ ןכ לע .סלסתסכו תודקכ .יתפוז ןלככ לופס

 : ןמטמטה לע תורזוגס תוקסככ יכש
 סיפפסל ןיס סיפופוליפס כסס** = גס ןטיס

 6קספנ .קלנוכס ופכוכ וכו סקול :
 ךומספ יו6ל סלכ ופוסוליפס ןיכ ןוס יכ וכטמככ בכו וז
 69 וסערמ תוקפו וטסרס יתלוז וקופסנפתס לע
 (הס סכסו * וכקמ סילספקמסמ 6) סג וי סימלוקסמ
 תומדקס .תעד 36 ותבטסמב סטכ 05 ויססכ רכנ 96
 סוס וטו * קרדעכ סלכקס קמ ולכ( סתיסמ יכפמ קל
 סוס -וכומכ תומסרופמו תולכוקמ תפסכ תָסרוי סו
 כ ןו6 ופכמ סז) = + םודקס דיזזעסל גיפקס סכפמ

 םיפכ .ו6לו ןי6 .תועדקס
 "965 סלק סירכלס ופ לע 'כוכתו עד ויפמ יכ סודיב
 סריתקפ :קוסכו ודבככס תולועמס קול6טס סקככסכו
 ותחמס קומקס עמופס בע ןידס ןמ ןקופמ טעמ רתוס
 וכ 6וסס סוקמק ןמ סרו ךיכיע ץכ שו = :*כע םוסיו
 ופ ירבד וכ ךקיסכ וסט קככ 3ע לכלל דוע ףיסוס
 טודחס "טפט ועירכקב ומסכ סע ולומ תירפו י ןק סכס
 96 תיפעו 'תמקו * ספ סיפוכר סיקרפ סמכב ותנוז \ע
 ולמס רכ ורוסיב לע .וכסכס בטס סזק רקככס סוקעס
 פומכ .תויק יתפכל ורוככו וקירכו םודקורמפ וירבד
 * סנופ .תוטדקק .תכמס 06 דש כ3 קוטס) סערכס
 תרמ6 סמוט סקי 'ט יס ויפובוסקכ ל( 5כסרס יפכו
 םיטסמ .יכוס .יכשו ספ ורמסכ תפוס קספס ם6ל רכס
 ופ5 סלכ 1950 סיכייכעס ספטבב סופוסוליפס ןח
 *'ןכו סימכסמ סכק תלכס 6) ייטוככ רבד ספולכי 0
 = ופק6ל ןכפמ (יסס סלפס ןיו = *ןופככ סיככוסס * כע
 שרוי לוקס | יכפמ סכ ק5נס סטו ספ יט ןרמלכ סש
 ןעככ ץר5 סתדמסו סקיעכמפ רט סיוטס סיקילקלס

 מרס
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 סיכויכ* ססכ וטקו .: םרפמ >

 3 תס דס ןמיס = ןושאר רמאמ הדוהי לוק .
 ץקקעכו ליפוס לל י'וכו כייחטסז יכ|  ירס ןמוס = "וכו סולד 36 סחו ןופכ 56 פי [כיו ס(וככס 0
 ולכנט תעמ סרפמ סקיל6 קקכקס תכטמכ 6יקס וכלכל סתומ רט * יק6 קככ קקוסוטק
 תלכקמ התופ ילקוכ סתויה ילכ 5ע םקלחכ ערב סמ5 = חס סילקש לע לומעל סככע םוכש עדי 65 יק6 סכמ
 * .קכ סיקיזקעס דיכ קסזחומ 6יסמ 16 וקוטכ6
 סכ סכזס ימ דיב .סקזקוסש
 ק9,יכ יקל ןוונע סככ כול
 סוכ זקרסו * ותפכעסו ובלמ
 רמ6'קי ויפכ רוני 'זכס סלל
 סמכס סול 'קסכ ויפסכ חפכ|
 קרומסו לככ סכורע סבוכז
 63: 05 ןמיס כיס ומכז
 קוספ )ו קמכסס קקפפ
 * 076 שוקק סלונסק ןא
 ונע ןופ6לק ס76 סיס יכש
 וכמו 'לוגכס סניסתס [ר6
 :לתויו סלקס ופכ סכסמכ
 906 סד(ק וכ םרפל ןוככ
 סכוס6ר ושל 'מכחכ כז
 65 סולקו וז ןמ וכלכזס מב
 ןט קוספת 6ל)  קקספ
 ק | ָךלק שיקק . סונמק
 סמרוט - קלכק תולסלקפה
 י ורכנפ עמ :כקעי פלק
 וול6 ךמסט קוו םרפ 5ע

 סקי36  קטכסס .סקתעכו <

 וקל

 זרלוגט אוהש םש ערזב סא יכ הנניא הלא
 'לוגסה ןמ קוספת אלו המכחה הקספ אל חנ
 עול( ןויב המכחה התיה אדו םדאמ איהה
 סרפמ םהילא המכחה הקתענו ורבגש תעמ
 םיפוסוליפקד םכהב ומקו םידשכמ סרפ לאו
 אלו ןכל סדוק אל םהה טימיב םימסרופמה
 םיימורל תוכלמקר הבשש תעמו ןכמ רחאל

 : התע דע םסרופמ ףוסוליפ םהב טק אל
 בייחמ זרז יכו ירזוכה רמא לפ

 ןומתונ  קצלש
 : ותמכחב וטסראל

 זרקצ הירטהשינפמןכ רבחה ךמא קפ
 רובעב ותבשחמו ולכש |
 ותרגהב ןיְמאיש יממ הלבק ודיב התיה אלש
 היה ופופ לע לכ רפוסו םלועה תלחתב בשחו
 רשתוכ .קרלחתהה רייצל ותבשחמ לע השק
 ויתושקה עיחכה ךא ומדקה ןכ סג השק היה

 6% סמעטו רעפ כ סמכסס סור )סו * סמ ערזכ תובס
 סמ ווטסכ(ו לז יכפמ סגפכ
 עו וילע | ןיפק יכ וס
 סכק (וס ירקו | *וקקכמ

 6וק סנו לכס ירכדל ףידע
 יתומלקה תריזג לע סיכסמ
 וכ וכו! ותווט יכפמ יו
 65 ויתוכ(מ .תולכוקמ לקוכ
 תקתענס ותמכסכ ןיעפכ
 ךרדס לע סוקמ לכמ 6

 : תרכז 6

 ונפל ןכ | הס מיס
 ןורטקש

 6ו0 ןכ ךרכלכ | *'כו
 סמוסב = ותווס | ילכו וכ
 ספ ערזכ תולכוקמ .קלסוכ
 וקקכסב .וי36 = ןומ(כ 5
 ולכט 6 סירטקס .יכפמ
 סכססמ) לכס יי וכו
 טק6לוקכ סומ סז סוכדככ
 רסכיפ וטכו תקדקולקק
 תלו ס ף6ו כ* ןמיס יסמסכ

 ס = סיפוסוניפס סילכוכס
 סכפס תעמו = :ותעיסו 'וטסילזכ = * סיקסרופמס
 יכ ןוס6רס סעוקמל סכפס וכייכע ןי6 = "ובו תוכלעה
 לכ6 סוס)סמ סנ לומתמ סג סיימורס ל25 קיס 5
 סכייכע סכתשכ ימויס לכ6 קלסת סתויס סוקמבט ותכוכ
 ן[יס וכיכמ סזס ןופפס תמנודו * סייעולס 5265 קתויסל
 ןככו * סמפ רפוכמכ בכ 30קכ תוקל6ס סכס מכ זמ
 ןויל קמכסס סקתעכ ךיפו תויכלמ "לס ןולכז סופפס
 םוילד גרס ןויל ןוטלרס ןולקומ םורלכסכלפ יכ םכפמ
 םרוכ וכ סידטכמ םרפ 50ו * וכממ סכולמק סקלו לככב
 + ככל ךורסיק ךומס | רכ6טלכ גרס פוירד ןתס
 יככמ קכולמס רוכעסמור לע ךלזופ רסיס סוכןיפולו
 ךיר6קו = * וס ןמיס כ 06ע סכסכ סוס ןיכעקו יי
 ןכל סלוק 65 סימסלופע סיפוסולופ ויק 500 ורנ3
 ףוסוליפ סוס לע סוס .ןי6 יכ תולוקל ןפכמ רס6ל 6ו
 ןיש קז ילסו סטינלכק 'וטסירס :סיכויק לע יתלוז
 - :ןוקפוז ןכס לכו כיס ןס תומלקק לע ו תפוש
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 /רטשפומה ותבשחימב תומדקה לא םיטּונה
 "ודקדמ סנעתמ סוספ"יכפ
 *וסכוקקמ קפמ דקכו קכיחב

 לש ןקודקל לע דיפ בניתסלולבממס ךרד ץו6כמ6 יכ
 רוכעב ורק" סעטו יוכרויכ תוס6כב סלקס ומכ תולק
 ולס יכפמ וס *'וכו ןימסיסיממ סלכק ודיכ םתיס 6לש
 !יניוכ6 לכק5 ס6 יכ ןימ6ס5 טסוכ סר לט ותעל
 "רוטמס רבדכ ססימכל רקס ס3חכתס יתלכל יקוחומס
 וכל ורפס וכיפוכ6 וכעמם וכיכופכ סיק36 (דומ סוכות )
 וינע .רשיבט סמ יפכו - סדק ימוכ ססי[יכ תלפפ \עפ
 ויס .םירפממסו וכעמפ וכיכוסכ סיק36 ורמ6כ ע3לרס
 וכיתוכס סעט דועו סיכמו סקו סיקילכ ויספ וכיתוכ5
 ודכפ מס קר וכרוי 53 סלועלו וככ ת6 בסוס כ6 לכס
 תושרס רככ = יןפומו סנועס תלמתכ כפסו : ןפכ דע
 סלועק קפסתב 6וס ןפככ 'ופסס רקע יכ 30 יס תעדל
 תופססכס סס יתרטכס ןכ עו ופוסו ותולכתכ (5 לבל
 סזק סעעֶ ןמו = * תילכפסו תוחכככ ןורכז וטימסקס
 סלועק תלקתכ כטסו וכ 'ותכט חטכס ןזכ ריפכש ופכע
 לע סלועק .תלפתס ןיכעכ .כשס יב סכוכסו ופוס דע

 ףוס 1 % 6 ק



 ו
₪ 

4% 

 הס - ןמס | ןשאר רמאמ 78 תרוהי לוק =
 טיפסו( ספכסס יפעב ך6 סתמועל ושפכקןס תוקפסס = ןמ'וולש ךממכס סמו עיבע וס ןכיס דע סזכ ןויעס ףוש
 ומעט ורמ6 וקו ס)כ* סילכוקטס סירכדס סכל ךוקכ = 6לכסכ לר * תטספושס ופכטקמב :סימוגמנסותוקפסס
 0% סלועפ פ6 סועוטכ תורקסמכ סכ ק5ס + תופוסל = 5ע,ורמסכ די"ופ ףוס יםימסכ וכמודו "סלכס לכ רבוצ
 זכ קכמפכס סתפרק ירכלכ .עורב) 16 ףיסוסנ וטומ* = טסעועכ וכעטס סע לע כס סקמ ןקכו סיפוסוליפס
 6וס דס( סעורמ וכקכ סלכ = 60 לו | :כע םקישקה
 ןפכ :טרכפ ןזכ סעול ספע רינפל היהש ימינש ןינמ לע לאטל האר אלו ליסט ימ ינש ןיכמ לע לוסטמ
 וכ סערע .ןיקילטוככ וטפ  רסוליפה חיה ולאו יםדא ינב וסחיתנ ךאיהו סזכ דוטעל ידכ * וכו וכפל
 שוקו רוס ןורסקכ סכ ןכ וע וניתצש תומסרופמו תולבוקמ לחניש המואב 06 קרכזכס סילק ₪

 לע חל ןעיס ירזוכס 6וכס
 תפס (לויויטרפזודסס תומ6
 ןכ .סטוע סיס 050 סמ * טודסס ןמ טשיקמכ קוזל ובל
 ולו = : שכיס ומכ תולכוקק כ לקבוט קמו(כ סיס 156.
 סעטש סדקפ סזכ וכרסכ רככ | *'זכו ףוםוליפס סיס
 < "ןטסרשל .ןוש יכ סכויכ ךל וכככס רפ6סיקרפכ סלועס
 וירבד תטלסב רוכמס ועכע וס וכו תומדקס לע תפומ
 קולכוקמ'לקכיפ סמו6כ סוס 06 ןככו = *סככלע-
 ןימיסמ בופ סיס סכופ סיסס תוכזפ לכ * כז ומסרופממ

 ך6 ס יט וכזוכס כמלמ ךרד לעז > רסק קפקס תוכזפ
 וסעי רמסכ וכק0 דע | *'וכו סוטרה תמ0תת רס6ב
 סקוש סי6ול רפסכו *'וכו סיפלפוקס פוסככנ סייעבטסי
 ססרפתכ ילולו = = * וכו קובס סק) סיקסו סימכסתמ
 סמ עידומ סיסס וכמזכ ץנמכס לעבס תזיכמ גכלהל.
 * וכוימעל סכס שכמל ול סכסקמ סיס 65 -ומסוס עדיש
 קותמ סמז = י'ז'פ ויקוקסלמ רפסמ יכטכ ססע רססכ-
 רו6יכ לע 'ט ים ויפוכוסתב 53000 כפכט סמ םכדמ
 ימ לע ולכ6 סכוכסס יתפ פמיכסמ סכמסכ 'ס תודע-
 כחלו סיסכסו .תופו/ס .םיזכסל סליקסס לק סקפכמ
 ררכקכ 'כוקמס (ויכו יכיסו ףוס סו דטעמויכיעב סל
 תוכעט םקכל ץרסי 16יכ סיסלפסו קוקוס סוי ולנ6
 תוכספ לוכיו סכורו ינסו תיסס תויס לע סכקתסלז
 ותמכסב ףוסופיפס סכסו יתפ תמיכסמ זוכו יעכטש
 סיסי 780 36 סי כל סיכס ךוק לכוס ככל סוסיז וקמד6
 ןיכע לכו = + ליסמפסלו ןימיסל סכטי כלל סולק סמ
 706'65 סכנמ כוט לע ותיכ6 דימעסל רותיו םקבי
 לכו וימימ ורמסי וטסי יב סי יככסמ סיריד6מ רכס
 : תכטכמב קורס דכל סכופ סוס סכופ (וסמ תוכופ
 תוכוכרדכ סומכק ירכל פקק רומל סזכ (זיכ לטצ
 יד עורמ וכפכ סלכ תופוססילעכ יעוטכ קולמסעכש
 ושוכ6ס סקמכס יכייכע קס סיקבקס וגיסכי יכ תורוסל
 ופל סכס .קסלו כה קס6 = * קולס סש סיסי6-
 לע תדמועס קלכקס יסכל ךרד ןכ 03ו *  ןקעמ ךרומ
 תומוברלכ ימכס ירכד 61 סימעפ וטועכ לב דימת'מויק
 סועיכי לטל 50 קיפמלס סקקכפ יכייכע ריש יכ

 כתס רמלקכ וכתלכק 7
 י לכו יכיסמ סרופ לכק ספמ

 שודקכ ףוסוליפס לסכתש סוס לופס קז ךרל 5 סכסז
 לכקל ספק רקוי פמלס יפ5 קוטדקס תויסכ טרפכו
 וכ הויסתתש ומכ ורמסכ יכטסמ וי 'פ סרועס רכדכ
 לקוי קקקלס בייקתפ ןכ טודפס קכומלכ סקפלק תנק
 בכ בכ'פבו * ןפכ דע יקומדקס תכומסכ סכקמ סלודב
 * סיוס ימטס סל 6וסו ס56םס תפוס וכלכ6 רשכתס רס0כ
 < סכ סילתוטה יכפמ דחס 3ע תפומ ןיל סיכומלק 6
 תועדס יתטמ דס6 לכל תוכייקפמס קוקפסה ןכר0כו
 קיזמ רקויז תוקפס בל רתוי תומדקס תעדס ךל וכיפרס
 עד טודסס ויסל רכוסמ ספס קחכ ןמשיס יוסרט סמכ
 *"וכון5טס ססילע וכיכר ספל וכ(יככו וכיב6 סרב
 וופע לכק רט ₪ רשכו ךלי ךולק קו וז ןמו * לכע
 כווט טס רק כופכ סכמס לע יתעמס וכו = *ורוסיב
 ממכ: ךו6 ודיבו םימכס סכס יכ תודמס רעסל ורוסיכב
 = כ .עודומ לפס ידכוכ סיסו רטסרסל כקכמ םירכמכ
 לטכל בוט קל וחק5 כורכ וסטס קידכק ןועמס יכ
 "קוס ופרכס ספיטס סמ לכבו תומדקס תסססכ ופעל
 םז:6וס .כוכק רספ6ו -: רסש םיפ5 ךפקכו וכקלוק לע
 מובל תלחכב .(ילס ספ לע ו יטיכטב רוכוכט סמ
 חופפס רפס ופול רוז = * קידכס ןועמס פכסמ לע
 סמ וכ רפוס 006 םדקס ןוטפפ כרע ןוסלמ קתעכס
 עב סופת ודיב סיס יכ ופריוטפ פעב'ווטסר05 עריסס
 קוסתמ סיס וכו וכמק םיכסכ ותמסכסתיסס כוט סיר
 ןומימ סוטמס סט יט:6 ויריבס סימכססז עפ ייל
 סולכד ססי56 רכדל וסוריעסורקנל ונע ןועילקו
 פס סתולקטקו שפככ סויק לע סיעוקיכ יכל סיכוט
 תוילוק תוכפ ויק לע סלול ירופסילוצ\ג ךוקמו תומס
 רט ןוליל רמפמויכיעכ בטייו ןישק םולקס סללכמו
 סיעוט ווק סדס יככ לכו רחל קלסס םירבדכ סט כל
 ועכקו וליכטהס סיפיכטקסו סימבסס כ6 קכ 5כט דע
 :הפסתו ץק ףוסו :6ַ לכ םייכ עדי (ופו סרכוי ןיבסל
 ססוכנקו .סמרק- ק\עטסו סריקוס ןקכסס 50 ןתכו
 = וב פכ וכ ןיבקו סלק םיכמק רטל ססלכל סק כחל
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 'קי'ס וקסכ 6 ססילכקב סיפיכסמ סנו סיעוט ויס לול

 . ופ וש ןמ'ס ןושאר רמאמ
 'טוקמ ככל סיטקס ותלוז סט ריכוס לש תויס סע סנס

 ררקסכ תפ6 'יקסכו תפועמ פקק ןימ ירזופס לילכס 5 = 035 סיס וכל יכ ןכ םעיו וליסי וככ ול בירקסמ וסויכו
 :תוזס סכומ0ס ןיכע דל םילקמ סו סיס ספוזה +ונ56 = 3כו סריסו טמפס יכ ןיכסו .ויתולעמ יכל ויק965 <

 תרבוב 6לילב רכס 05 = = כסב וטטפפק .סעלכס = ויכ6 סלק ולס קטכ 65 ןומשר עיבמ ססל םי םיכככס
 ןכוסכ 6וכ רט6 סלכס לכעס
 קו = * קרוס לכ ומ
 ופוס 'ירכועו וש סיכירקמ

 ססיפיכבו טסיככ סיליכעמ)
 הרכש קסרפכס רוכעבו 3
 סנקכמקו ססמ סע וכי
 עי נקטו - ףוסוליפ קלקכ

 סמכסב ןיבי) .ק6וק סמבספ
 וכיבס .רס6כ תיפוסוליפס
 םקכפ יוקר  ןקוק ססל6

 ןסכ דע | *'וכו תומש |
 רטסלש יכפכ ןולימ ירכדמ

 יות כב וילכדל דוס
 וכ פמפכ לוקס רכל .ףיטו
 רכל) סכלס לכ לטסכ
 סקס ולכזכס ספס סילכלה

 קוספמ 55 = קסעתמ יה םתוא תוחרל לוכי
 רישק םע שודחה קיזחהל ויתפומו ויתושקהב
 קרשק רתוי אוה רשא תומדקה קיזחה רשאב

 : לבקל
 ץרערכ;ף תפומב שו יכו

 : לכשב טשפתת
 קרלקושב תפומ ונל ןואמו רבחה רמא ופ

 אובתש ₪ הלילח תאזה
 זרפומ וא ;ריאר קרחריש המב קדרותה

 םינהנמק% תונשו ת\אלפנב הרותה אבתךא
 ףחת+ רבד לארבד ףפהלרא םירבד תא רבל
 'ושעל ותלכיוםלועה 'דוב תמכח לע תורוהל

 ירזוכה רמא וס

 שודחקה זרלאשו / ץופתיש תעב ץפחש המ

 ;רונעטהיתש זרויארו הקומע ?רומדקהו

 סבי לועו = * וכקכססמב

 6קספכ תוטל סיכפ 5
 28 + תכסעכס

 וכל ןח זס ןמיס

 פ0סב תעומ |
 ותרמ6 65 מ *'וכו

 תצד 'פילכ* '\טסרסס ךל
 סיסקסכ | יתלוו .תוטדקס
 5 סיסיס 65 קלבוב 5רכסב
 ו קקלו עולכמ .תפומ סוב
 ו יכו רמ65 יכ (לפתת
 563 קלינט |: 'וכ| תפולב
 לול וקח ץיכע סו סיס יכ וכו
 סרומכ'מ6מכ סלותס לוטיב
 156/51 יכטקמ סכ פ ףוט
 תעד לע קפומ םסל מקס

 דיק סופתס 5פכו וילי פל
 ' 0 וככיו = תומיו ןיכפ ורק
 =וס סיפוסופופס .תוטפכ ףסומס רקמל ולמשיו וילימלק
 טק | םישפ תופי רספכ ויזכנכ וקעיסיו ויט ךמול ףוסמי
 סיפוסופיפס ויכומדקכ קכפס קמ סשו "כע *ךוללכ סי
 קפרכ ןיעכ ןיע יכ סימיס ירבל לפס"פ סבועמ (יס 05
 06 ץוכיכ ןוימלל וכממ קפססכוטסרל לס רתקסכו וחול
 ספי ןל ספו יב לכסס'וקדכ על ןעמל יפרכז סל ריסוק
 סתופומל5 לובי וכימט ורמלכו *תמרס וקכופפב סרוס
 רול וילכלו* עכטס ןמ 05205 וסעכ לסל סיתפומל ומר
 רפוסופיכ6ול דיק 0 "יס יעיכרב רמספ סמל סימול
 < .ססל סידוא 'ןיס ססותפומו סתטובכ ןיכעכ,סישיככק ןו*
 למ ורכל סיפטסס וסזו * כע "וכו סיכפ סיסקכמ ויס
 *"ןכו טודקס קיזססל ויקפומכו ויפוסקסב ןקספתמ סיס
 עירכס ך6 ולמסכ וז קספכ ךלמ סלעמל סמ לכתססו
 וילכדכ פפו לסו 65 יכ תומדקס % סיטיכס ויתוטקס"
 ךכ 55 ומיפפ טולס קיופספ יכ ומעט ינוו = *סמש
 כב :פול ויל ףיבמ ופמכסכ !וטסל6 סיס 2505 ספק"

 - :ותולו בול תזפדקכ וסוטע לוכי לט סמ =
 קנסעב סלועס יפל י'וכו פפופכ שי יכו = ףס ןמיס
 (כמיט סו לפפ6 060 לט ס6לכ תעדס 0
 תרמ6ס סמ ףותמ ספרככ םודסס תעלל פוע ולנכתס <
 וכ * תומדקס 35 סיטוכק ויתופקס עילסס "וטסרפ יכ <

 קתעיו סרותס לופת'וטסרמ
 לע תורק6 תועדל ןיכע = >> ו
 למלמו = *מקכוככ ספיתמ וסקס ןקרפס לכו 5
 ךמ 305 "ספלק .טכ ןמיס וכמ65 סמוד ן6ככ לכקס
 וסמיסיו ותוס קיסרמ 3כססט סמ סרוקב ףכיטו רקס
 שו 65 = *"וכו סלופס לכת 6 :וכושל ןפכ דע רקס
 שרי יתפכ ולי לע תד ןפמקל .רמע ןכ וכ סע 3
 ןי6 ילכמ * סיקועד םוכפל יפוסו\פס תפומס תולנכתס
 טופס תפז ןכ טב לכ * סי3 ע סערכס סופ סקיקפומב
 יתפומ לפ =: עילבק5 סיתופפפמ :יפפומב סלועס ףיס
 תודוקל ןטרכופ ןכ סקוטסלכ ושע רט6 סיפוסוליפס
 ןסי56 תופעל דלכי 5 ססמ וכבס רסל תוירופס ןמוכפב
 סרומס ריס לככ "'וכ\ סודקס תל6סו : סכויפ סלסכ
 עדי רככו = + ןוטפרסמ 6ע פ'מלכ וז ס36ס קמוע לע
 תפוס וספכ סעטי 555 תמפמס = לכטס ךז ןייעמ לכ
 סו6 עיני 65 וטולק 15 סלועס תומדק 55 ס50טס
 סבלק סכ לכלמ סכקו ינכט למעמ 6יססו ךפוק תפוקמ
 סכיטיקפומ .תורולק יפוטופיפס סטפס סזמ ךל קיפסי
 ססילוכסמ 6כמנט סמכ סו וכמו ל .סכפ סיפש ג סויסמ
 לככ רכזכס 1550 לטוס ירסש קלסו = =* בע ססילכלו
 פוליכס למוי * סדנכ סעלסס פומכ ןי6ש6 תומפס
 סכומס יכ 'עסכ .סימע ומטכמס תשזק סכפס 35 סככ 9
 סל6ס -עדו 63 וכ סקומצ תועלקסו םולקס תשס

 תפפתב % 8 כ
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 תרוהי לוק .
 רע סקפי 65 וס רובס סזס רעסב סככימ וכויפ לת
 טככיל .סוכ סיסי סוקמ .סז'6מ ערי 69 וז קס יטוק
 סנו < * וימ6 תסבל וכל ברעי סזימו וסומכ זוע לדגמ
 סל6סס קריקסכ תוישרו תוכעט וסינכסכ ןכ ירסש
 "וכעטס יקס תויסק כלכממ

 : זס. :ןמיס -ןושאר רטמאמ
 ןוט תוסכ רפסב ע5(רס 15 .רוכימ סרטיס ךרדס (יס
 תפטב סיסיטכמס דנכ ופבוסת 56 כ רטסכ טקס
 לקכסל סמיתס (% טפסמ .תויסל יכ 'ק .יכועב בטויס
 יספ לסוכמכ סו לע טכפסס סילכתס ופב ףוטס קתפב

 סמיתל הפיס בטייק קו
 ןכ ופמ סיושרו * תונזס ופכ "לבקה ודחה עירכתש דע תווש ככ םכיל(:ג) טקסכ ןיל יכ = תווס ןכסג

 | ךטסל יסתו + לכסב טספתק סכקו ףוטק םעפכ דקכסל טקד רשא האובגב השמו חנ דעו םדאמ קעלכק י"יכסל ופוסוליפס
 רקוסס .תונק ומס תויסכ ץודחק סירכת סלנקס יכ |

 סכפמס דכמ סילע ךומספ סיולל סלכקקפכ טרפכו "ומ
 ןיכטסו ריכיס סטרמתכ וכס חכ דעו .תיויפכ :יכ רש
 יתרגד רספכ וילע סככספ לוכי רז שקו בוכס ןיפ בורק
 סייולרס וניקוכ(מ לכקל וכי5ע סכוק טרפב ומקבל
 ספמ תו ידעלכו = * יכמסכס סקר בסכ סכילע ךיטסל
 ןיפט .תמסרופמס ותפוככב ותופועירכי סיזיבכ לט כר
 * טקסס ןמ'כמ(יכ רוי קפס ןי6מ סיס לם קנוס סילפ
 .1ג ןמיס ס5עמל ורככש סירס יבימ יכס ןפכ רכז ילסל
 סידק6 .סירנדו קפ6 לפס ק56 וילכל ריקו קמו טו
 וכופסס רס6 יכססמ ן* 'פ סלומס רמ6מ סע סימיכסמ

 56 סירכד 1)ע םפמ .צכ ןמיס 195 וכוסל קיתעקפ |
 כור ס36טה .תסז סתוסו סו יל רסכתס רפלכו 5
 סתיס = * תירפפס וסודק 16 .סנועס .תוטקק רעוכ
 ןוש סיסויכע .ר6כק רפ6 ספובכס דכמ לכוקמ 0
 65 ס(ובכקמ רוב ומכ סו36 .עינסל ןויפק םככ
 רובס רסקו תומדקכ ןימסיט ימ עד בע פסו 5טכפ
 סירב ותלוו לע ועילכסב לוסת6 וכרמ(מ תורקפ6
 רמ6מס לע םודסכ רמ6מס .עורכסב ל" כב תינוימ
 *"ןכו סקסלס תפס וכל בייפקקט ומכס רלכלו תומר
 כ ןמיסב סב = =" טס ןעיס סל עמב .קתעומס וכוסנכ
 תורכיפמ םס ס3 .וסקול סיסי סירכד ךיכפל יתנמס
 יכ ווסט םוכעטק יקסש ולמסב רכס סלוסו + ותמבס
 סקפ ןיש .ךלפו חף .ןמיסמ .סלעול תורכוכס ויילס
 תוכלקמ ןסט 0% :קולסל ןיל ל שכל סכוס סוקמו עלכס-
 32 ךוויסל וילע קיפ דע ןנעס .תורפפל לקפס 6
 605 ופורטפ6 ברקו רמ5 לכ יכ סלוככסו קלכקס
 רש קפוככסו סלכקס לע ךקמסס רתוי :לקי ועכע דנמ
 * ולוס ימס תדסו לכס סמל יכ ויתודו6 לע סכסבמ
 ופ ךוטסש 65 יכ6ו סדקפ .סמכ סו ןיעמ וכעלוס רכס
 רטפכס וכטסכ סרומס ךלסי וו ךרד יכ >> עידוסנמ)
 סתיס קירטפשיופודס 6 סלועס .קומדק .ת:0ט סתיס
 רבסס סכ ךרד רס6ו * וכו ספוככס דכמ תלכוקמוט 6
 ית .תויפלו סקועע .תומרקסו םודסס .ת5סו ורעלכ
 : "וכו סלכקס פודסס עילכקש דע תוופ ג תוכעטס
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 נודנ סקפב סקוקפ יס
 ןכ לע סרו .טיכיעב בט יס למ סכסו ל[ כתכ * ולכל
 603 ומעט וכ כ 5ע ץיסט וכתרוק יסיסכמ ורע6
 = תוטגלס רובעב סז לכו סיכיעכ בטיי ר60 ומכ תעדס
 כח םקי"בל יפ5 טכקו = * וכו ימעכ סע סכסכ וסומכו
 קכק הוסר ןי6 ומ קומט ץוס דיקע סע תעדס 69 ולכמ
 סרו קיכיכ >כו קרז למק קכק] סבירקס יס סיבע יכ
 טסו סינמזכ ידע וכיסורופ לע שיו = * סרו דנככ

 בוסכרו = = לכ + 63 סלועס ייל סרכז טיקיקעעס
 < םימיקכמס קכוכ לע "רוס ספו כותכה רופיכ לע ותעד
 ספ לע בתכ ןכס סיסדק פליכסכ רתומ ןכולסס כל
 סו סתסטס תש וכירְקכ סויפ יפרסכס יככ יכ סעטסו
 סכ6רקקו ויככו ןרס6 לעב ליו לגעס יכ * סתלוע
 < םיככס תו לע תונ6ד 16 .תוככ וטוריפ ס)6כ יקוס
 < סכממ ייקנפ6 קל ק6טס לכ לוכ65 יקלכי ל סז וכעכו
 -'ז סבוח ודימ יכיכויפ סמ סעטקו ס יכיעב כטייס קמ
 < = לז למ ליה סמיתכ כטיוס 8 סיקיקעמס םעד לעו
 = לכב וכסנמ 65 יכ סרו יס יתרכוקס םוריפס לע סב
 ימלכסו נמו = דיתע לעפ סע תעדס 60 (רקמס
 סעטסו * וכו ת6טס יתלכפ וליפו רמש וליסכ * תלטס
 ימוסכ יקלכס 05 .עטכ ת6טס לכוס ךי6ו ןכוש-יפייס יכ
 וכוכס ןורסס ק6 למי פוקס סוקמהו * יכימס 'פב ל כע
 = סיכוט .לק6כ ססינסו -וכולסק 6 מי ןריכסס ומכ
 יקמ תויפרס כב ורמלמ יכ !כתסקו > סכוכס רופיכל
 -ומדקסס קם *ס ףוס למ63 רתוסכ לכ קוס תוכעטס
 \יכסס רטסכ רמשיס יולר סיס יכ לכקל שק לקוי יס
 בפסכו = * ולכז סדקפ וי 'פ ורמ6כ סלוטס נס וסיפ
 < -פקסו ורמ6 דע * וכו סל6טס פ0ו סתיו סז יל רלכתס
 לכוומכ *'וכו ופירכסכ ליסתש וכרמסמ קורטפס רלבלס

 סטק רתוי תומדקסט ורמסכ יכ רספס ך6 = * קלעמל
 * םיכוינ קיסר םודסס תערססכ סיסתס ןווכ 5 לכק5
 ףממ םודחס ממ וכפרכְהס ולכ6 רמסי 05 קעכו
 סמכ תקופ רפויו תוקפסכ פכל קומדסס קעד סתיסס

 סומ כסק סרוטקס תויס סע *"ס קקכ ןמ0ים יושרס
 ויגע דומעו לכס סמ לכס ככ 'פ ןרק0כ םודסל סערכס
 טריו ןסס ןיכעב רתוס קווכק'ב וקכויפ ךורכ תפומ

 סמ



 אל | זמ ןמיס ןושאר רמאמ | תרוהי לוק
 ףפ96ו סתרבעס כ6 תוכושק תכוכס וירח6 ךטמת = יטעזוס ןמשיו קוקספה ןמילתוס' בקע 6 9כל סיימתי סמ
 ויקרס ורעפכ ככססרכה סכסו = * "וכו תוקפס סלב

 ערכפ ןפוטפ .ופלכ .פביקכב סיסי ץווס תונעטס יעט
 רכטכ טספתפ סערסס וילע ומט 69קכס קלנכ ר0וכמ
 קספכ ךלמס לס סילע 6
 היה סאו השקהה ןמ תנמאנ רתוי קפס ןיאמ :רמ6ט כל קיסיו * עדו
 ילויחב תודוהלו ןימאהל הרות לעב ךרטצמ :תעלכס 1ע קדוכ סרוטס
 םדוק \ סיבד םימלועו ןומהק רמוחב וככי6 קמכ למ פיכויע סיפככ םורפס
 יכ .רתרנומאב םגפ הזב היה אל קרזה סלועה תופפונס  תוקפסס ןורתי

 ןמזמ שדח אוה הזה םלועה יכןימאמ היה
 : .הוחו םדא וב ויה רשא םדאה תרחתו עודי

 ןופל = םקניזכ | תופלקב
 6ככס .סוקמכ = קערכס
 רמ6מ כב סדכיו * תרַבוב
 | 'וכעטס יפס תויס לע רכס
 טערכס ןומל וכפסקכ עילכת סדכל ס\כקקפו תוזס
 וכוכל = * וקפכ 6 וכ (וסוי56 רט שזוכס יפ לע
 סיסיס ןפוסכ וכ קיזמס לכטכ טטפקקט סעלכס סוכ
 < * סיכפ ףכ לע ןכ סיסיט קוטכו ןוככ סלל סד/ס כל
 תוכיסכב וטפסב סכו ורבלב קדכ סס דס לכ כמו
 ךרטנמ סיס סו : כלל קוקס סט סיק לפ6 % תוכוש
 סמ לע סירבד יתיכע סכְס דע ל | * "וכו סרותס לעכ
 י"ופוסופופס ןיד פיככס סנפומס'וטסרס תעדמ קפוסיט
 לטומ קפס סוס ןיש לדו כול יפוסופיפ רתימ  סכמ ך6
 ודילוי סכמפ ףל וכ == * תפוס קכפס לוטכב וכינט
 ןווטלז 6 תפכסכ ןומדקס ילויסס פעד סויק ססיתפומב
 בתפכס ומכו = + קורוכס םודסו רמסס תומדק רכוסש

 = קש ופוכְס רמז וכילמס סו לעו יכססמ בז 'פ סרופש
 סלועס ת6 (רכ סקכמ סילודנ סיכמס 6כמס לוד ג רייכ
 סירמו6ס תעד יפכ וס * וקכו וסת סס 1356 סיכמסס יכ
 ספ קרס ומכו = 1סעס סדוק קוקלוע סמכ תפירבכ
 "זני שוק סיפוסוליפס ןמ מש כ לכ יכ ורמלכ קלופס
 ץר6ו סימס .רויכי סעפ סכריש סע ןומקקס למסכ רב*
 תערה סו יססימ סיו = * וכו קז תפוז וכממ רויכי סעפז
 סכוכ סיס סלועק ת6 ק3קק 6ככמ סדוק לטוס 6
 'יסו לי6וס וכקכומסב סנפ סו סיס 55 ןכירסמו ועלוש
 תכמפסו תמייק עודי ןמזמ טודסס תכפ וכדיכ סו סש
 סלשס קלסתש ןכ וטכו סמימת ס קרות תיססרכ כופככ
 סז ככזו * סכמסכ 'ס תולעכ סופו 076 סס וכ ויסרס6
 סד6ק תלוגס וכפויס 5ע'וכפ קו6רסל ותלכ לכוי 6% יכ
 ומכ וכיט קל6ק דוכס קורכמקס תכסל ול ביכס 6
 וכטכ סקומס ירבדפ .סיכולק 030 וילכד ויטו סדקש
 יכטס תעדס לע עומד ןמפו ס5 סכמש ורמסכ סכ פ
 ןכ סג סימטסט סוסו ןווטלפ6 תעק לוקו וסוכר60 6
 ₪9 רוקס ודוסי רותסי 5 שוק תעדס סידססכ סיווס

 יכוקככ'ובר תוכוימד ול ושכמיו וילע סיכוקכס וטרופיס
 סוסרב ויקי נו טסכ קונקס רטפסמ סקלוזו סלוקס
 עדס ר0כתס ס0 96 ול וכתוש יבמ סרכס ןי6 56

 תע לכ סנמ6 פפונכ פוס |
 סו 65 תפומכ רשכפי לש
 תעדס מו וי56 סטכ תעקס
 לכ ויל6 טיככ ןכ סב 6וסס
 'סיטוספכ'יכותכס ןיככ 6
 לכקרינס טרותס יכ רמ0כו
 < גקנטסל וכקכ עיגי (ל ןיכע
 650 וכדיב סלעו = * סע

 םיפוסוליפס = ורכנו  סככ |
 ינסה וכס וקרפכ סקומס לכ0 םורכזכס תוקכ יתססמ
 מ קרותכ .סכומס ןפוסס לע םולמס תכומ6 וככל
 סלט רכסס רמסמו = * 35 ירעי לכ וכיכליו סיקידכ וכינו
 ילויסכ תודוסלו ןימ6ק5 . סרותס 3עכ ךרטכמ סיס
 'סטכ < * 'וכו וקכומ(כ סנפ סוכ סיס 69 * וכו ןועדקס
 .תעפמכ סוכ סיס רט6 גכלרס סב וסכתקל סקסכ רו6
 לטסכס עכ לרס סב ילושו * ויקומסלמ םמ יססק (מכ
 ליכטמסו ככ .תופסכב לע .ורמסכ ויזמל ךוקמ סזכ
 למס לכ6 ןכ סב פולט ספ ווטמסכס מו6קסכ סיו * ןיכי
 ו פל סכיוכסו "וכו קוכעטק יתס תורו ספעמב
 פרפל יתכטקמכ .סלע רככו + קרוכונו קטוטפ רתוי
 תכולמ יפ לע .תמדוקס סע קוס (קספס ירֶהְד תכק
 סיסי 'ל6קס [ע יקמעל סי6טכתמ סיכוככ ירק( יכפוס
 3ע רווק"וכו'ערכס פומכ סי יכו פקדוקב ירווכס רמ%מ
 סמולכ 'ןטסר .סיס ו96 קט ןטיס ףיס רכס רמסמ
 : ףככו םודחס לע יתפומ סכוכ סיס וכו תולכוקמ לסכיש
 וכיברו .סכיפ וערי. סכו6 15 .עידוק) ויק תו טקכ
 עכ לידכספ = לכסכ טטפתק קערכס רמו * סירב
 פללפכ .תיתפומ יסעלבה ןיכל תינכט קיקפומ,קערכס
 וכפרות :תוכפ .ודסוכ קינעט יעבטס םקיסס ןמ תווי
 סיקפומ סילוקיס וכל ןישמ וקכע ןכ לע * קס ופל
 סלקל תכל5 וכילפ תלטומ וו סבוס ןיייכ סככ לע
 סמכ רפס) טרוקס בק. קלילקו* סייתפומ סיטקיס
 ו יכ :יכויע ךרדכ סירס לט .תפומ ו6קי6ר ססלימ
 וכוכ .קנכמס יכפ 59: סיכוסלו ףספפססל .סכיטש
 ףלד לעו תרסש קכפכ (לו םידקכ 65 פייכויע סופפוקכ
 סיסיככפ ומכ סימפס סכחק יכ וז מיס יטימקכ רעל
 לומלס ךרדכ סד6 ליעוקל לכויס 6וס טעמ ןוימלס לע
 לת .סכייכע ך6 + כפ רוכדס ךרככ קלוס לע ביסי 6
 2% יעכטס .םקיסס ןע סיכוי סיקפועכו תוקופכ
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 לע ת6וס ס6סס סכמפו \ -רכו וכוכלו תי ופלכו 9
 ותפומ- רכס ישע סכ פוופ וכעטס פס פויפר םולסס
 עירכפס לע >  ןוסלרס וככלל .יפב ס5עמל לפובמב
 * סות פומ סושקס 65 ןכיכייז יפכ סספ טלוככסו ז 9כקמ

 מפ ןמיפ ןושאר
 סקולסס ןט תפז קעדומ סכ6רקת תוקיפסמ תוכעט
 ססילע לימעסל סילוכיס ססל םיוכ ורמ6ב 'ג'יס לכוט
 עדס בטיתפט לכל ספ רקיפסיפ סמ ססמו י קפומ

 סלק רככו * לכו סכ וקיפסי 3ס סמ טסמו יגולע ו
 סקול למל :כ ןליס ירזוכס הו "קנמ/כ לתל ס0וכלסיכ סע
 וסיקיפסמו ימוככ ךירבל יכ6 .זרונעטה )הלאביל יד ירזוכה ףמא טס ךימו ןכלו : ססקסס ןט

 "מ יכסב לבל בי זכו "וכו סילכלט מ ( תוקיפסמה | = 7 706 + סטפס ןוכפת 'ס לולי רק
 'וקיפסמ סירכל ורקכ וטכ מע ותרכח ךראת םאר הזה רעשב סיקופסמק .תסקו סנכקס יפתכ כ

 = ל כפל תו סיכרקמו תרוקיפסמה .תרונעטה יל תוארה ל*ןוירטא ףופע 'פפוסס סלוככס יפכב
 תפוס יקוויעכקר ןךאיחה ףורכרי לוקלפ לא בושילמא שי 2
 קופסכ טס סקס סיללל םורובל ץרוזווש הזה לודגה רבדה םכשפנב סלול קקפ ידם ייכויעס
 ילוקי לש קול ספ 6
 יסוכב שו ילכוקמס סלונמ
 5 7 סמ 56 סזכ ךסמכ סכסו
 "יטקסס 'תלס 6יס למופ סקס סו בי ןמיס ךמ5 כיפסש
 ומכו =* סטקסס ימעע ע .ןעפספ סכר ל יכ*'וכ
 סיס ילכל .תחותפ 536 ררזסכ וט ןמיס ספ ר(יכס
 טיל 65 -סמע .ךירכ :יש סייפלס ?יס יכ דועו קפומס

 3 "שכ ליס וס יסמסב סלוס ןכו * 09 תפופ
 סל ויופי לס רסש סינועמ פכע סקו סיפוסוליפס
 "כ קסו ודעס לוכקוככ בייוסי וכסכסו וכככ%ס סמ נובק
 קליסכ 'טפסמ ךדיב 'תפמ סלל " כע סייסקכ סיסר6
 רכזו ןקיפסו" ןול ליז יליפךךדיו סוכרל יכפס 365 דה
 סיס טפו ולמ םרפל ןכפי סקיכסמ 05 לכו * ךיספכמ
 רמ6ס סמל כסוופ וכו ןימ6ס5 .סלוקס 5עכ ךרשנמ
 רקכוסק ס6כס תויס סע יכ "וכו סוצפי 65 ךיפו'פ ןמימ
 שכ סתע "'וכ) קרקפומ סמו סתיספ אס ןץיס סז :ע
 'ופכסס ורמסוס סמכ ןיש יכ לבלב תיכס סכופת ף'סוס5
 תמייק .סלועל 6סכפ יכ םולטס קמוכ רוקסי לכד סמ
 תולוסמ ורוסי 63 ףוס ףוס ןעיןימדעו ןלע וכרי וכ סב
 סיכרמסו לטקס תומלקכ סילו\בס סקלע ךירכו טולקפ
 < סקכומ6כ סנפ סליטס יק35 03כ3(יטפסמ יכ ועלופ
 סרותסש סלעמל ולע6 יפפכ .סז לאש קוקר וככישז
 ףןעיו "וכו סלועס ץרוב לע סולוסל "וכו תופ)פכב כת
 36 תטפפתמ וז סלול ןי6ס לעופו קפקפל רפעא קיס
 ולס :סז ןופ יכ ומעילוס. '*ס לעלס םולס תערכס
 :סלוקס לוקיכסייכ ספש יפו ךלטכמ סיס סו ו קקחצ
 יףוסכ 'ן6פ לפונט קמ ותק ע סרויו י וכיעכ ןס ףסכ
 ןוס סט .לכזומס סע סיכסמ וכו סלט פלקו יקספפ
 :ןופ6רס מל6 3 כר סיס לץטוככיטו ורמ(כ טס ןמימ
 לוכמעטס + וכו תוקיפפמסקמעטה = חס ןמיפ

 "לכסב סליס כל תוטסל ססכ סכרפ6 | <
 * תפומס .ומכ סיטנס ןתמלסמ סעלסס: לב .תלכ\

 "כאלמהו ללכשהו ושפנהו תיחולהו תופוגה
 ןפככו < סכיני רפסמ סוטמל
 סכוכסו = * "וכו קוקפט שו
 39 = קוט רעסכ ל יל למול

 .סידסל תלכוט וקיפסמס תונעטכ לופס |מ סוס קב
 קעבול ומיכמ) * םולקס לע יקלרוע רסס תוקפסס 3
 יופויס וע לכלס לכל לכ תע למפלס 4וטכ סוס ןיטלס
 "ףסילטמ = 5 לפסק .ךיללמ יקויס סוס לעסכ כיקלמ
 5טכל וקיפסיס לכ * קוקיפסמק .תוכעטס 3 קוסרסל
 יממוס לכס לכל תופלס ספ סו 3ע ךריכססכ תומלקס
 תפוק הזכ ןיקט יכל סב יתערו יכ = יויפק סע (םוכמ

 רקבקסו יכתפדוס .לפסכ ספובכקו סלכ קס פצוז עילכמ
 ןז ןוימ ססו = י ךלילויק* ןפיסמ יםומקכ לפול סוס
 ןיכעכ קימעמס "קמ םקכמ יככיס וכייכעכ ירזוכס למ
 "פכומפ יל סוקי'בוקשס םרטס לכל ךממ םקבל לכ לוק
 ילובס .* "וכ קוסקס ךפיסו ךילכל לבלב 56 כוש : "וכו
 וכטמס ספ 50 רוכלס כופי = + "וכו ת6וס סץילכס סע
 מיט פכסס למ6פכ לוקו .ווכרקמ תפכ5 רופסס קתעכ
 י הלונטס סיללקכ וכסכמס ובימש ולוככ .תולכספסו זכ
 - ומס ריפ6 רולמלב רכרל .לולסממ .ירזוכס יושיטוס ו יל
 ולס ומכ | ירכו ילוקיס ךפסקמ ךקול סול
 בוסוו 5553 ולכס דע סורבל לס ןלוגלב ךרד תעלל
 לע קסוק וטפכ סתעו *  רקפס יליע ךלמס תש סיכול
 בכפס קז .לוכסי ךיש קמע לכוכק 6וקס .תולכסקקס
 ובנו (פכו סל פוס 59קו סלק סע סיק360 רכקפיש
 ןווכטלספ6 = *'וכו םוקורסו ץופונק 6לוכ = : 168
 וכדעכ סיקל םימכעמ סיככרומס סילפס 36 תוסורב
 לז מיס 'ס למפמ סתוסינמ 32 לכסס סרוקמ ספלמש
 לפפ סיפקו עיקלס לוכסמ ףפפכ קסרת לו ולי
 ספיל6ו * כע * וכופוכל ורכוי לטל סילססו סילסל עמ
 ןכמרסו 'וכיעסל טסיקכו ת6 לוע וסכוי 53ו כותכס מל
 תופולק-סס 36 = = ספולו6 5ע ךולשק תו ירק('פ
 . ולפיקמו סיקפולס סילינס .45 230 ןמ סיטספתמס

 ליקמ
1 
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 סקוענמשכ ורטקויו " סלָכְמ קלקולמס ןמ סלעו דיסמ
 * יעכמ6 קפוזב ופכוקו 0 טיכטסס-יכ קופובכ ופפכס
 .: ימפב יתלכסו ימטבק ןיב- סיעכמ6 תוסורק קנרלמז
 כט ::טונכפסו : קש גרעסו תקמוכס ןס * תופפכסז
 96 :5נ5ג0 לכשו סר(ס
 1דנתסו טלקתסו סנעתנ

 בל | +טפ 'הס : ןמיס = 'ןושאר רמָאמ
 טממ :65פכ לתוי סיקל6ס רכט מכ יש ףומומיפס
 יקפסמ .לודנכו .ןטקב סונכסס יפ רמופ סכרו .>6לכש
 וכומ ורפסכ סע דוד רמסט וחכ * סוט מדתמ סכועס
 ספכ סט ךיטעמ .וככ סמ וכוש קכוכקו סלועס יכויכע

 רוס 0 תיסע סמַכְסַב
 סומו = *כ9 * דכוךמייספ גשקרמ לדגזרהו שדקתהו קדלעתנ רשא

 וכיק קסלש דנככ = *'וכו
 לע ועפועס תטלסכס ילכש
 "וגו טודק עולק פולק ךלל
 סתטלטמ לדככו טודק ףוסש
 תנטסמ :סלעמל סלעעל

 האירבה סע רובח םישוחהמ ןכש לכ םילכשה
 זררמתב הנוגמה סוכקכס 55 הזבנה תראזה
 םישמרבש ןטקב יכ התרוצב האלפנ איהסאו
 : ותוא תגשמ תעדה ןיאש המ ותטכח אילפמ
 יתכרצוה) אל הז ךירבדב רבחה ר מא עפ

 סע סילקעס לעכל ול (כו
 < םוטסו * 65 כ 6מ םתכס
 :'וכופכס סעוטמ רבד לשש
 סו לע וילכדב :1לגקכו
 ף5עכ רפסמ רוטסרס רמשמ

 ללככ סיכ6נמס סנ"ילכסס
 סיטפפומ "לכס סתויסל סז
 קפלס ןסכ ונפככו * רמסמ
 טוטפס לכטסו ג%נק לכטו סדיס לכמ סקפ סילכפס
 : כודמכ טדקתסו לד נתסו שלוכס ס)עתכ סלכ לעש
 וכ .:סרכז סדקש תוטפסס דנככ *סיטוקסמ ןכס לכ
 ןשי יסילפכ לבסס רבד סכ 5% = וכו סיסמרכפ ןטקכ
 סככיש סלוכלסז קלמכס .רוכיב וקגסכסו 'פיוקמכקס וז
 יכניס ך6 *ס9 בלבו םטפכ וקנסכסו וקמכסמ רכקמ
 סלוכדכו סלמככ ספלפכו קקד רתוי סחנסקסו סמכמס
 ןו6 יכ'מ6כ כ ןמיס יעיכדבו .* כע  -סקומטק סע
 ישע : סווסכס ןטקכ סמכססמ )ודב סילנלנכ סעכקס
 כופכ תוסיפטס קמדקסב לפסס .קיקסל ומס יטימסבץ
 סככוש * ןוומלס לע * טונניכו טוערפכ וקמכס יכ רול
 *וירבד ןפכ דע .*סיפנלנס רולככ ותוכסע .פרכקמ
 ומול בטס ס6ס סממ יכסכ ףוסוליפ לט ורכוס קיבמז
 'ונוכספכו טולס תעד סלילפ יכ 015 ךכל פיס ורקלכ
 ולינוסב ר5פתי וילו ססעמכו דבככ סבסלמ ול טעו
 רס6ק ר6מרפ* = *סוככו רוכע רמסמ וססעמל ילכ
 * תרסוטו רדו טסו טסכ'פכל פע 16 ףסככו סזכ וקפעפ+
 * סיכרסב ססמ ססקתכ לס מ6מ סו לע-וכילמס רכז
 קכסס תופפסק סוילכב סב תיוסזוכס 'ת6לפב יכ זומר5
 סמכסכ וכס סיסי סיככוכ ןיכ סו סכרע סוכ6 עדי 5
 למו6 ןכמוי'ל סיס ןכ לע יכ וס כורק רטפו תעדו
 וש ל ורפסס ועכ קלזכ יזס סוס .דכ ₪ יכרסכ ךפסדכ
 תוככלק תבוק לעב ירבל כלל סיבס סס סשז" קופרט
 תוריכיס יכטקכ כוסרכ .סעכסס כו 'ז 'פ לוסיסרעסכ
 ופל לופס .תריניכ .םיסרכס סמכסס סכ יכ * ןסימולנז
 פיפרכס סמכסס סכמ לפכ רתוי וככיל ופוב ללו
 ןטקש לפ6 לכ ך6 = * סתוכטק יפל סלוכס תריכיכ
 ןוקפו רפוי סכ סשרכ תלוכיסו'סמכקס סכ סיסי סליכיט
 לעפו ופע( דע *  רכו סכממ סשלכו ץפפס רזי רכס

6 
 רצ

 - 0 - א

 'ורכד ! יכקכרכס 5( םירבדב
 עככל סקק) ו סוק
 30 וומכ = סו ?עט ולמסב
 סינרמ סרקקכ סריט תסרפ

 'ס תעשי סלועל 'ס דוככ יס סילעו< סקס סמ
 6וסט .סלועל םכומ ומוקמכ 'פי ולובכ רמולכ ויטעקב
 'ודספמותוספ סופעס ןמ תודפוכס קו(כמכס ו30ו ימככ
 סוסיט כמי רבכ * םיסכ 5ו ןימב 65 סוייק סק5 ןיאט
 + וכו ויטעמ סתווסכ 'סקב .קרככ ותקכסס דנט ססב
 תקפעסכ .סעיריס ךרוס תלמל יקיר 05 יכ סט ןייועי
 פלכתי .סז יפלו * וכקכוכמ וכ ססווקמס 6וסס'לפס לכ
 סרוכעס .ץרפס וכ פולוס5 ." ךכיכק ץרסק 0695 וכמ6
 דע + יפנפ סוסו תולועמס תורוכס ןיכק למ שיט סב
 וווכס תכוכ לכו = * סמל רכזומס ףוסוכיפס רמ5מ
 6 סל(יס.קריכיב קלנכ פרשוכמ 'תו ותמסס תויס סעש
 טעטס ןמ יכ ויל ורובס קוקוס לכטס 36 סוע כלקקי
 = סמכמ ילקפ סיטמלכפ ןטקס 506 כג רכסתי ועכע סוס

 % | 5 =: םתרוניכ תעדוכ סרותו |
 דימעקל עבו6 65 לכ-רכו קז ךיינד> = טס ןמיס

 ףסכיבמו = * תמ6 ירבד טסק לע ךמו6
 'פי וסמכס .ק6ולפ וכ רמ65 תרבל רט6 5706 5
 פטסכ יכ + וכתכוכ קכפוכס סוסו * סולוכוס לכב קסכמכ

 < כ/ןתופכ תורוכ ךוילע ליסכסל ס)עמל תוניכ סיס 9
 סיקפר. קופרסל וינעכמ בוט עכמו 05 ןב = * סירב
 סיכוככ סמוכ ספע יכ = *דלוכ סעכ סייק56 םיכויכעו
 + .ןוי5ע .םריזנכ סיופרס סכמזסססע סימטס קכלמל
 ורמ< קמעלוירבד וססכתיו * טעו זפ ים רסביס ומכז
 סלונכ ססל סיופלס סיכרעכ רועיפו 1כ יט יטילסב
 סיקס סמופס ןכו 'תי סלכויל ס6 יב וככו6 תיסוכ6ס
 סיקלל 06 יכסככי6 קכיכ יקל ןיכעס לוסל קיושלס
 וילכד סותסל ותמנש ףוס סכסו = * דע י 'וכו ולכל
 קוחכ .סיכו 56 ןכ ס5/7מ65 זע יס ףוס 6וק רפ0כ

 סקס סילמסס ויטיסכ = * +"ןכ) סיקמר קוקלק ךיניעב

 .סיכוכק ו /



 תרוהי לוק =
 < *'ןכו 0! ךרכלכ ולש6 תכוכט ןכתי ג * '\3ו 6
 וכ יקפרכוס 5 וימע וכסכ6ס סוק סורדס י:פמול קוס
 סנוגסק ןת36סכ .סוכ יתכרכוסש ומכ סירבד .תוכילל
 <. : סילוכ 5ע ךלימעקל סירבדק ספ י) וכר6 6
 וקל6ס .*'וכו םסופ סת
 וירכדב .קפוסמכ .סז לע
 "תי 6רוכס לע  סיוודוקס
 ת0לוקכ סקכ ותכוכ 6
 רכוי תו וןנע 6וסט סטוסע
 ותכוכ ס6 15 * סמכסב לכ
 = לע רמנכ לכס .תויסל ססּכ
 | וקוק 60 רפ6 ותלוז ילו
 סכלומ לככו תעדכו סכוכתכ .סטכסכ סיקל6 פופ
 65 * 3 סטוע 6וק סככ ס6ט * 6וקק לכס לל סקופ
 סיק56ק/ורכסתס:סוש חיכו שמע רכסס קכעטכ סיס
 קיס ךי6 וכיעכ רקפכ ילזוכס קפס סיקו | *סמואצ
 תאזק סלילבס סע רובס * "וכו קוקולסו תופונק רול
 כ יס יטילסב רמלס סמ וב סכל .י כו רעטמס +: וכל
 וכול תיטוכ6ס סלונס סל סיו6לט סיכרעסרועיסו
 .זכ וס סט סג .י וכרכזפ ומכו = וכו 'פי סרכוימ ס6 וב
 תוכזפקמו ורעתשמ פויעכטס תויוסס יכ ולכל סיס
 לכד טעמבו סעכר6ס סיעכטס ןמ סנומסכ סוכרעב
 ססל סיו6ל ליס רפ6 קרוכס ססכ לוקתו וככתיו ועלשי
 19 סיו6ל ייסט סרוכק גזע לכל סיסיו סיקעכו סיימופ
 רמו( עיכס סוכ (ויכו = + "ןכו דספי רכד טעמבד
 תפקכויק רכטס תכוכ יכ ס5רו בכיפסו * סיכופ סוקוקמב
 סקול עושי 600" סזק רפסכ ומ סיפכמכס וירמזמ סכול
 סלילמ טרפו טרפ לכ תנקכסו תולוכס כיכס לעפ
 'סנ יתלכ | + סכיט דעו סכקו דע סנ"* ןוילסמו ןטכמפ
 *רקנכ לכס ומכע *ע וכ רעסמס לוכיס סכמס ולכל
 ךרד לע וספעמב סייעכמ6 סי3עופ סיככו יכ 6
 תוככססמ  כויכו טכויס| סכטלקסו לולקסו סוקקמ
 סירכדל סטכסס םפינ סכמ6 = * כ בכוסס ליכ ןלפ
 תופעל סידיקפ ךלקס לקפי וליאכו סיניכמק סקמ
 לע סרפמ ןקוכ ךכקכ ססע ותסגטס קולסכ וקכללמ
 יכ = * רכסס תרכס לכ6 קפולו לטב סז וסכטל סכט

 וס ךורכ לפומס טכסמ סלחכ תרכעה ןוימד סזכ
 סז סיס וליפכו * ץרלכ תוסכס ןמ כ לס ורטפמ טכסל
 35ס5קסק ךרלכ כל תומדקס תכופ* עזנמ (כוי רטוש
 וטעס ומכו 'תי וקלוז סריכיק לעופ סכ 36 קוכסס
 :.סזס לעפס וסקו סקטקו לעופס לכמכ סיפוסוליפס
 תומסלמ רפסכ רמ6ו רס6כ וקכע סוקקקב (5קכ 5
 רינטמס ככ סוכישג *מ לעו * ['פ יפיקס רט( נכה

 "הי ₪5 ידמיס ןושאר רמאט
 פפכ 6 ,ך6 . " רפסס קמיתסב רכס ילכדב רכזומס
 3קי טולמס פלוס סע סנט יכ קרותס יטכ6ורופש
 * ד "ומ המלט רכסס רבדכ טקעמ לס רסייתיו ספק לכ
 ספ רכוס סמ וכומשי קר סיפוכוליפס וכקעּ וכי 6לו

 'ו ויכפל תוניכ ןיספ " "יט
 שע לכל לכל ןפוכ וס לכ6 המכחקר ראז סחימ התאה ךבישהלםיבר
 וכ 6נויכו י וכו 5 יושכט .לגלג לא לשמ ךרד הלמנה תאירבב תאצמנה
 נדקסכ רפסס'ץיכסל ךומטט +תרלבמ סתלוול 65 וחלוזל ות4 בכוכ לקו ו 4

 6לוכס יכ ולמ6כ תיפינפס -ףבד לכל ןתנ רשא רעשמה לוכיה ארובה
 סכוטק רקס לכל ןחוכ "תו : ןורטחו תפסותןיאמ וקח

 55 ו5 רטפ6מ תורוככס
 סכפויוכו ססבם תכקוקקסו

 ומסיב 156 קלוז תוקוקקב ףסות ככ לכל תדפוימ וו
 סמכסס תרעמס  תותילפק סכ שיט וזכ סמילס סלועפ
 יקתשי ודכל ול וכ קי 6רוכס סכקס 16 סלעי לט קל
 +5 ושרק 6 ורו יכועפכ סיסקכ קולרקל ךלכ קו
 : וככדי שוטס סקיתומולס וכ סתבותכמ וכל1ר עכמכ
 וקמ6ק עכטס סוק "וכיקללכ רייס ןי6 ונעפ סיעת רוכסו
 לע סתופכ וקמיסכ * ומתוקכ תועבוטטס לכ עכוטס
 סיכוע קעבמ תק ןכ6ק לעו יוכעולו לע סקוחכ וככל
 יומקרופ קכפ סל קתוש תוריל וירכד לככ ו5רטטופמ
 3519 נתןס סורק ילמס ךותמ וז סכוכ ס6רת כופפ דועו
 פס6 סוקמס לככ וכרד ךיכפל ק6תו -וכרוליכ ךטמסכ
 ףנומ וידוד .ת6 ןפי סט סיפוסוליפל ןורכז ספ סוסי
 םקורכל בורכו סכיינע לכס יכ סלוטכמ פוכס ול 160
 סקכ חול קסכ לו ססקקמ 6לו סקמ 65 עספ לדחי 5
 סיכר סורפ סייעכמ6 תלוקפ לע וסורמ6ס קמ לכ יכ
 וכייכע ."סריכיק יכויכע 32 סירטוטו סיטפוס סודכככו
 סונתכו"רכורומכ 'ומדקס כעל ם69 סרופ םרסמ ךסמכ
 .ףפנמ רמס וקסי ככע סדו = * סקילונ וקיכיס לס וכלק
 סתלסמ ס) קוס רפ6 כקעי קלח קל6כ 5 :סכפב סודס
 קר זייעכמלס יוכמ ךרוכ טקמ לטכולס סודפס תכומפב
 פורקסו סומסק ךרד לע סירוס תככסכ ןפי סטכט
 םוחק קוכוס דכמ סדמ סקל ןי6 לש6 םרויסו קכטרססו
 לע ןקפס ורועק ירסש ד* יס יפימסכ 'מ6מ וזכו ןויסכסו
 וכ קמפ 21ו סיפוסוליפס 35 סעברסכ .תודוסיס תחכס
 'ורירקקו תוקימחב תודוסל רכס וכסיכוו רקסמס רח6
 סמ טלמי 6 סיכוטלר תויכיס סספו תוסכיסו קוחלהו
 םלועפ לע סנמ6 = כע סימפגסמסשנ ססיעונממ ו6
 יטדתמס"ספכק 'ורבדקמ (נויכו רכוכס גקכסו רויס
 שוק ק יקשכ לוק 'ס * כקעי לוק לוקק *סוי לככ ליעק
 - ןיתרטמ לכסו ירעסמו לוכי סכמ ודכלמ לוע ןישיקל6ס

 ,'%- '\ףוסז תפוז 05 .ןמואס ליב ילככ וכוככ יפוע
 .ע ןמיס
 יו



 נע בע אע ע מיס: ושאר רמאמ  תדיהי לוק
 וחירו וכ ומעט דטע ''כו סקויעס וסוו ע ןמיט

 סכוככ סתע ותסוכ 6 ותסוככ וכ רמכ 5
 רעטמס .לוכיס לעופס סכסס 6וס'פו (לוכס יכ מ
 - 36 עפ קמ רכקפ ול רמי פנכו * קורוכס קכותכב
 36 וקלועפ ססוית סכמ5 יב
 ירזובה רמא > ועכ .סכ ןסנכק) עכטה
 | למקס תסכס ידי לע יעכמ6
 רבחה רמא 6ע פסח + תמדוקכ רכוומכ
 ו6מ סג לע ידע ותכוב

 ךכ רחל סרוקפ ומכו ורכד
 וכ כ5 וע ןמיס ורעב
 * וכו 'ומסכ וכועפקס קקור
 סתיק 600 קרוק סזק יב
 ופויק לכמ סק יכ ופרוק
 : 36 ורדנכ סעיליס לוע
 סתיס ופנ וקכוכ יכו עבט

 : סיוכר וכ
 י'כטס לוס סמו אע ןמיס

 לק תסוכ רו5 (ונוספ .כוקמ 'ורבס רבק
 קכוכת םיסכ = +ססס דע קתכופתמ לע רצ 5% 6
 6ו0 650 רקשי .סכ ס60 ת6זק קל6פס ידי לע סכלדו
 תפזק קכוטסכ ומע ןוככ רכס לס ובכל 04 * "קי רוטט
 תריכיכ ך5 יתיזד רככ * גכ  ןמיס ימילסכ רבד רסב
 סככיס ורמ6 דע "וכו סרוכס יכ יתרמו סויסקו חקנס

 טימכסס ופוש סילוק 'קי יקל ת6מ ךש סיעבטס ןמ
 םקייקכ 050 זלק עכטס ןק רמי סכ סו *'וכו עכט

 םממכ סרוגס תלכק % לס ןיכמס סע וס ויל לעפס
 ןמיס ופעד יולגכו לכקי קז ק6 סג *  םוכככקו קליט
 "ווועכטס וסווכ רפ( 30 וירכדכ ןווכ 06 וע יכ ספ6: זע
 * זע יס ביס ומכו סלועב ועכט ועידוקסכ עכט ססכ

 : יט ןקיס סו לע ונתלעק סמדק רככו
 וכעמשט קן לע תוסכקמ םכ סוס בע ןמיס

 וכעמסס סמ יפכ לכ "וכו קומכחב
 עכטסס וכהל סע סיס 65 יכ סוכ סרוסו = * תומכסב
 יענמ6 סיסי תוסכס ןמ חכ לוס לכ5'קי 6רוכס (וס זל
 6טוק סיק 60 ת0ז לככו = * תי ויתונועפ תקלססכ
 ינכ ותויק לע עכו לס וככומ ולכ6 סיס ס6 ויקפסכ
 ותויקל סכמ6 = *רבולקכ סורמסס .תככס 36 יעכמ6ו
 סנכ5 ללוכ וס ילקו סיפוסוליפק ל55 וככומ לע ךמומ
 סכ קנס יכ *סס6ו עדי 65 6וק קכס * סבר קלסממ

 ירזונה רטא כע

 8 תרימסכ ררופ עבטק תויס) סיפוסוליפ לס סטכמ
 זו ףמכס תנרלמ רופס 3:0 * ןמיס יסימסב רכוותב
 ס6מפכס 'מכתל וקס ספעמס ועכ (וקס ערזק סקי

₪ 

 תומכחכ ונעמשש המ
 = םימכחה לב תווח המ עדו! ונק4 ןיאו

 : קפס ילבותוא סיעדוי
 ונתעיריכ וב סתעירי לבא רבחה רמא גע

 יכ ףוסוליפה ותוא רדג
 עונו חו הב רשא הבסהו הלחתהה אוה

 : הרקמב אלו םצעב וב אוה רשא רבדה

0% 
 :לתסמ כ 6וסו עכט סנכ5 תפלקכס וכ סעוקפס
 םישק ר6סק5 רטפ6 קיס %)ס רוכעב ןיזס קרימטב
 "וכו ס3זק םוקכס ול רפ6 לכ סיסו * "וכו וטכעב 6וסס
 עו סיפוםופיפס ילכד %ע עבטס וסביסכי 95? לוס

 סניקכ: (רוכקס | תש(ס
 קש 6רק 'וכופתסמ סכוכתב
 [ופסת .ס6/ 6יסס .סכוכתס
 לע יסכ ופ סעכ ו6 עבט
 35מ .קלקודמק וכוספמ ןסכ
 * וכו סת6 = שרק ורמסב
 %רקס3 ןכתי 65 יכ תורוס5
 רד נס יפ לע ומס 36רסיכ ןכ
 סיפוסונופס - וסורד צי 6
 סכסו ס3סקס 6יקס סרמב
 156 יכ סכיפ וקכו = *"וכו
 5עמ סוכל ותוסו סיר6קס
 * ות ירזכ ןיפ * רמוס סוכב

 רסס וכיטס ןכ
 ךל עד סוכ ותכוכ = *'וכו סתעידי לכ6 = ךנ) ןמיס

 6רקכס סוס כב לח קלולג סברס יכ
 ₪ 6יס תשכפכ 95 יכ סורל רפ6 רד נס יפ לע עבט
 וכלכו וכיינע תעידיכ ססועכ וכומכו סוכ סתעד סקוסר
 ספגו סורו סיפיפכ יכ *ןוככ 56 ופוסמ תעידימ סירסק
 סכסו סנסקס וה עכטס ס6 סכק| *ץכיסומכו ןיש
 סנ לעפס ו םפייתו סיפוסוליפס רכדכ * וכו סעונתל
 וכ ןכ סירכוספ ק6טחמ יכססוס *'ע יס תלבד רפלכ ןכ
 סז וס ןוילע םוכלמ .סכס יכ כרס תוסול סספ ווי
 רק65 תי ודוככו כג לירכס וכ סייל רבדס דע כורקו
 *טטסס 'םמ יכטב ףוסוניפק ופיבגס סזק רלגסו * זכקי
 עכטק * ךפמקו רכסה 526 וככומ יפפ וכיינע וס ךכו
 סכטו סלקתה 13 0ו0 רס6 יעכטס (נעככ סכ ףוק
 כומככ 6וסס סכס סיסיסרכ סכתסו = * עוכיו סוכיסל
 סקויס סעס תילכתסו לעופס ןיכו וכיכ לודככל וזכע
 קרפ 90 * וכקמ סתעכס רוסכ וקיכסל 6 ועיכקל קכמ
 "ומכע (נומככ'תויס יסספ רלעסל עבט 5ם ונייכע סקמ
 סז רופיכו = = קרקמנ 55 סכעכ לעפיס 213 סכתסו
 תכמ וקויס ןי6 110 םללמ םיימ 5עכ לופי יכ לסמ ךרל
 ורפעס דוסיס .תודככ קרות קר ץרפל סטמל ותעוכת
 18 סרק 6וק סרקקו *וקככרקכ רכובק יימימ ופ
 סכייכעכ ןקבי )ו | \ 6יסס השוכפכ סייק .לעכ ותויס
 ךרעכ ודכל עכט 5רקי 5וסס) = * קודככס תלו סנעב
 תעומה םייס עב עעוכזסכ סנו *שיסס קעוכתס 6
 עעכטס טיסו תיכויקס 1פפכ ] קעוכתס םקוית ול ץפספ

 ךרעכ 1 9 קל

 לא סחוימה והזו
 :עבטהלעפ
 : עבשה אוה המו
 לע תוחכהמ חכ אוה



 העדע ןמיס | ץשאר רמאט הרוהי לוק
 פכ תש סיכעמס סירכד תוכע %וק לש *'וכו סוליסבע = סזק לרדבכ ללככט קמ וקז = * ת6זס סשומתס 40 ךרעב
 יתסכ סל60 סימלסס םיטכפס יכס 226 וככומ יפכ

 :תוכססכק תווככס
 טוספל כ *'וכו רמוס וס וליסכ | רע ןמיס

 רד נק יטמס
 תעד ןעמל :ויכפפ  סכועס
 וכמסב יולרכ וכיו:ע ןיכס 0
 עוכי וכ 66 סוס עכטספ
 ומכעמ סוכיו ומכעמ רכרש

 סכבס קעכס ידית (יכוט

 6וס יכ פיקילכקסו קלעופס
 וכמ(כ רדגכ %5ככ רט סז
 155 סכמש יכ וכ שוק 0
 סכדומעת ץוסכ קל וכ ןכומ
 רוסיככ כג זמרו "סלקס ומב
 עוכיס יכטס ישכמס %6 סוס
 כס לסומכ סנעב ךכו ךכ ותויק דכמ לכ ומכעמ סוכיו
 רכונק רוסיס תודככ פרוכ 55 יכ סוכג סוקמ לפוכס
 ס!קתסס יס סנמ6 יכ = סנעב סעוכפק ססייק וכ
 וידעפב יכ זויסק 5 תפזק סעוכקס ל תיקכעס סבסה)
 סלקמו * לפוכס טייס !עככ .סדיליס .לטפ סלפכ סיס
 * ומזימ לפוכס לופו יכ סויס לעב ופויס ו סלק לוס
 :'רקןמכ לו סכעב "נסב רד נב )ככ 6וס קזס יסכפסו
 רוסיכ סז לק 5כ"וכו רקול שכר 6וס ₪1 הע ןמיס

 'וקייד סע 6וקס רדנכ ףוסוניפס וקרסכי
 סו ןיכ םרפסו קודגל סעו : וכ ול רפפ מס סקכ "כ
 ו סנעב .ורקסכ עכטב לעפיפ סממ סרקמכ לעפיש

 56 ףוסוטופס רד נכס סכע תל תוכתסס לעו * קרקכ |
 יכ * עכטכ לעפוס קקמ'מלב רכסס ילכדב עכט תלמ
 סמ 5ע 76 דיפסמ סיקס עומפל בורו רבלק ןוככ
 לע קרימכ .סכע ןוספכ עכטס 55 סופוסוליפס וככש
 ותויס ןכפו 65 כסט = = לכדס .תעבקל יעכע ותויק
 ידכו רכד קלועפב ימכע ופכס ןילס ילכס ברלקב
 ו תעדוכ סריתי סלודב יכ קזק רמפמכ פוכנו ןויוכ
 וכר ומכ וכלט לכ * וכו יליסבמ ורכלקו : ככ וילכתכ
 סקוסכווקס סכוע וסינקו סיפוסוליפס לכ5 סילופלפס
 "וםצעלו 57 בתספ ופצ לכסויסוס ;מ סעד בטס ןיכעב
 סקיפ ע קלכי ןעמל סיפוטכס תרספתכ סקנעל קרטע
 סכןנגל וסת ןכוקל סעְס יכ סיעמיסס 6 קמכס דוס
 ןימדסו 65 תולוקסו לוקס לוקמ וופפכי ולסככ סלופלפ
 קכיש ךתכ 5 סחקל רטמ כ ןי6 סמגו סולו םיפיפכ

 ןווב ילו =" קת6ס יפל עכו 5ס ותוסמ ןיכע תטדוסב =
 ס לכדו סיעק סטפ עוצבו ו* ןמיס יפיעסכ 5%

 רבדה כ רמוא אוה וכ :ירזוכה רמא לע
 חוניו ומצעמ עוני רשת |

 הבסהו עוני חוני הב המ הבס ול שי רמצעמ
 : עבטה איה איהה /
 םע רול הצרש אוה הז רבחה ךמא קש

 שרפהו קודקדו בר תוקייד |
 לעפיש קל ןיכו קכ ממ רקמב לעפיש המ ןיב
 ףבס4 םעמושה  םיליהבמ םירבדהו עבטב

 : אוה הז עבשב סתעידימ הלועה

 סקסכ רפ6כ ספסכס תולוק5 ןכ רס6ו6 = * ססיעמוס
 סדוקפקלו יעמוטס ליסכספ ילכ 056 עכטס רדב ןושל
 ונעקספ למ לע בע "ים ךלטס רמסס סמ סע רו סיכפי)

 סיעדוי .וכ6 ןיסו  תועכסב
 תמנוד סיקיו * "וכו קוק סמ
 82 רוע  כפכס ןוטלק
 לע "פ- סירכרמק ירכל
 וכו יפו ל ןופלכסמ
 תוכילומכ ופקסכו סיריטכ

 םירכל תוקכ סק3 .לסככו
 ."* סותס ןוסלכ ולמ(כ ינסו
 עמוסס .ליסכסל .סזכ ןווכו
 "כפ = > ןכוהקקס דוחפסבו
 9035 רשפ6 וז סכווכ לעו
 סכל עמסנו רכקכ רמקמ

 בוקכ טפשמ כ'גוב לפככט *'וכו סיליסכמ סירכלו סימס
 ליקפמו ליסבמ ןוסלכ .ריסס יקסכ סירבדטס 6
 סלועק לכש 3 מומכקס ןמוסורבסיס סמ לככ סנקכמכ
 לכ :ולרמוסכ רסעכ | * 0וס סו עכטכ ספעידימ

 תוקכ רכד וכ מפ וכ רכס .ענטכ סתעידימ יסלכו סז
 ר6וקמס סו סכס 56 לעפ ססימ סודסכ ןומפמק 6
 סכסו קנקתס וקויק) ס36כ תולוככ תוסלפככ 6
 ירכדב וכויכע לע ךיפדמעס תו רובעכ רס5 = *'וכו
 325 עבט לס ומייכפ יש יכ ךתו6רק ןעמפ סיקדוקס
 5 6סוכ .קת6-סלכל וככומ 55 רש )  סיפוסוליפס
 * םירמחס קככס 35יפכס סנרדמב סיסי. רכד ( ךספכ
 סרעפכ .ויונמ -לע :לפומ .ןטקו .רס ס!כ6 פוס קל
 35 סתיל .וקרסנת | סוכס * וכו סכסו סלקקס (וסש
 .יעכטה לעפ  סחוימכ וטו( ע'יס) רוק ךרקלכ לעפס
 = תקולסמ רבסהו ירזוכס ןיכ ןיח יכ. עד קישרה ןככו
 .126 סככומ .ךכד לע עבט למ .תכבסב קר .ןיכעב
 .ס6 סמו(ו *  וקיכיכ לכי6 ןיטקוד קועמסמו יפוסוליפס
 ןורנכ תי "רובס ןוכרכ לעופ כ סיסיס  סכויכעמ וכו
 רק ןוע סזב ירזוכל ןיס סתעו יער ןיס * וכ ככוסס דיכ
 מטס סמ 56 בטה ןיכככ ורכד ספתט סמ קר 6טס
 סונפל רכס לס וכרד סווזתוופוסולפס תומכסס ןמ ילע
 וכ סהירבד לעויסקיפועולפ לע סקסס ילעכ לס סמעט
 מפ קוס רדנס ןיכעכו + עספ לדסי 65 סזכע סרכרב
 סלסקס 6וסם סרמשב 860 קלעקל עכטס ולודבס וכ
 .(יִסְס השירכק יכ סירומ וללס םירבלסו סנעו סכסו
 ומס סנ יתעדיו  *ותבסכסל ודוב סרומסו לכב סכורע
 ומנע קוזכ רדס וס רט קולככקס סופוסוליפל סיס

 סירכדל



 < הרוהי לוק
 םי6 שפי 6רובס קמ סיפסמכס סייענטק סי
 קר סמיט6סל ןי6 סרכס ופנו >160מ לעו ותדוכע לע
 וכ רט6 סרודס לע טבס :סקל ןקכו סיכפ לכ לע ולכומו
 תודוקפ סכמזכ ודעל יס פופ יכסימט טס קלעתמ
 * וקמכס וסילפ לע ס ס5

 חל ועוע  ןמיס | ןושאר רמאמ
 %' 6561 + כע+ תומלסק ןמ וכ רספ0ס ספ \ע רבד
 בתכ סלעמלמ תועפוסס תונגוכס וסכס פרבד לע
 םיכימ יכס סקכמק .סוחכס 136 ולופפ ןסבתסכ לזו
 קריזס לר 6וקס רסתמס ד עו סוספיט סמ לכ תיוס

 ויסי6 תרימפ| דיטע וכימ
 עכטס ןמע וקח * לק ןמ) לנועתהש האירינאןכ סא ירזוכה רמא וע (נמס - וממלקס  לככ שט
 גיקכל סכפ :6וקש לטיפ רנומשו/)  הלפ4 תימשב 0% יכ רכל ורע סוכ לכסס
 "כלוב יססתסנמסכ סיבנסמ ןמתל :רטפיסו .סיפמפטמ וכזסו לו .( םיבתתשמ  סיפוטופיפס קר וילוכרכוס
 סכח עבטה ונומאב ארובה םע סיפקשמ וכוקפו 3פתו 6וס כ ופסכוק 6

 סכעטלע ארוב רש (ככפ לכ רשפקוו לעופ
 ב

 תרודוסיל שילבא אוהןכ רבחה רמא וע :
 םניבכוכלו חרילו שמשלו |

 ומי  קולסלתססס | בויקכ
 קתע קילכ לע ורברו-סדס
 056 ומכטו וכו .סושגכ
 יסבולמ 05 סעל3ל סילמו6
 לככו = * ךממקועמ | 63

 ותדימעכ \ םיבסמ פיכססמ
 תוסכ | (יכמסכ וקדמקסו
 סכס טס סרוכ תוכתוכ
 | סס תוכז תוקכו וקוסיכמ
 ןמזס וקלימסו וקליקע תכס
 ןיכעס סז סוס כוכס "לטפס
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 ותס "וכממ 'עי נמס רקלמק ?ףךכטרההו רוריקהו םסומחה ךרד יע םילעפ :ןמיס :וכייכע לע וככל6ס

 :טב :

 | ןכ 69 = רע ןמיס
 לע ותויס סז עבט לסוכיט יפעדי 5

 ו6רק יפ סקיל רט6 סיפוסוניפס 520 ןכומ ךכדס סו
 יעלוש סימכטס לכ6- = 'וכו קוקכסמ קכ פוס יב
 ס6ק תוקסב וכועתסס קורס יככ5 סכס יכ * וכו וקו
 וכומסו יכסס סנס יפ5 16 = >> 'וכו סיפקקץומ כוסו
 < = סק6רוס ייפ לע וכרמ%ב סס ומססו + וכו ופתםמ
 "עס ילמכ ךפ(ו ירכד סז סכס יכ - סכס לעופ עכטס
 ןכרמ05 סוס רמפמ וקו עבטס לעפ 35 מסוימס וקזו
 סתיט יפורבכ סכמכס סמכסס לע יכ םכס לעופ עכטס
 'ענטס .רדבכ .סככוס יקבפס 05 יכסו > = לופימס תכוכ
 טעמ דוסוכרסס ןכ ס8ט >> כו סכסו ק3קקס ופויס
 ןכ סנ רטפ6 פופ סכס עכטס וכרקסכו = * סיקפמ
 לס6 עכטק .לדנכ ססיככל סעט לע (לוכ וקללקכט
 ותסקב יקכפס 53 כס סלולו *ןוכטפלו ןול6ל וכ וסומס
 ל עפי רסס ויק 85 פרסמ ופויס נר סזס תועמסמ לע
 == * סו תו 65 ןוכמ ופכ תנרדמכ סירפרב "תו וכפס
 ומק5 לפמ = 0כ סרוסלו יל-סכופ6-יכיעב - עמ סתעו
 יתפס לע סקומס .ת6.סתעמ 605 לכו ס360 סיעסלס
 רמלס סשו = * ססולכד סעט לע עכוט קללב שמפססל
 ורועיסו 'רכזומס ופלימ6 סע רטקכ שו *.6כוכ לספ61
 -* רוב כ וכ 'מ6כט לטפפו - לעופ סכמ עכוטס ובְקְְזּב
 .רטפסו טססככ יתוכמ ןכו יסילכזכס טקילכד סעט לפ
 326 רלופמ עכטס תויס לעו- -'וכו 5 רטול(בכט
 5% יכטס'לסמ לז"פ סרוקק.כפכ סכס.ספכ יפוסופיפס
 \עבטפכ .לוטסי\ יקק רוטסכ6 וקכיסו לסס ןיכעק וסז)
 :פכ'ספוע [וקפו *.סטְכ5.רכד סמעו לו הימע סכס

 7 ש 4

 וכ יק6טס לכ = * וכו קול ומס ןכ 6

 ץופכמסכ .ופפס .תונועפס
 7:90 + למ רורכ טיפ יטילסכ ס)ו6 * כע * לנס |

 "יפובוליפס ןמ'כומ סזו * סבקכסו לכס )עב עכטס ןי6
 כת .תבסלמ סכלמל סמודס סנקככס ק6ז לכ6י סלכ
 תלועפמ (יסו .ילכס סלסקקמ טיפוסוליפס תעד יפל
 שוקכס ומ6 עיבטכ רסס 0וס) * ומקעל יפל לכס לעב

 178 סע * "וכו יעכט קכ ול 0נמיס ספ לכ
 פעט לע יכ קרכל סע =(וסןכ = = דע ןמיס
 קפדנס עכטכ | רדנכ סֶסירַכד | ₪
 לע וסרטעת רדסו דוכככ רפ6 םירקקב תפסוקו
 50 וטיברס ודיב קרסמו עדו סמכסכ סיקל6כ ותויה
 ,.ףכיע .רימסל סכעב סכסו ס5מקס רקויקל ותפכטו ךלל
 65 תוכלמ יסיסכת סל = = *סמכסב ופריכיו ותעכסו
 "סט די סלנק 65 ןס יכ = -ץרקס תוכק סרוכל קל ופושי
 "ימכומל יושר סרוכ תכיכס ולוכככו וקכעב (וכ עיפססמ
 רפסק .טפיפסל ךומס .תיסינטס סמדקסב חכויס ומכו
 סכוטס לסס לכל ןתוכ 'תי (רוכק קז 6וק יכ מלי 6
 .וקמכסו ותניכס עכמי 65 פוס יכו = *"ןכו תורוכנש
 תרכקמ סככיפ י'וכו טוערפכ ותמכמיכ רכדמ ותבקכסו
 < >'פויסע סתסי 'תי ול סבסו "חס יס ספעמב רכזככ * וכו
 ודוכככו רומכעב םי ףוסס רמכ סילס לכ וקכע וס סז
 ומסיככמימו = = * ופעב ספי לכק ת6 סשעו רכי סרכ
 - סוכ יק56 סלט עפ לע סידיקפ ךלמס לקפיס ןימפסל
 ךרטנכסמ תומדקס ירכוס יכרל 56 רכב3 ונמט סוס
 .7 * בווסב תולסלתסמס תוימכעס תוכסכ 9705 סקומכ
 בורק לכ .סופכל .וכידע ןסרו בסמ ומכ * סליפפ סליפס
 ,. רקס סכמש קכמ6 יכטקמ קסולס תוכע לוק סז יכ י וכיש
 "תק וככוכיו וסע סמס .ץי ויסוע ידו טיליסע כקעי לוק
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 "הדוהי לוק |
 וקו ונפחכ לכס 56 סטעו לפפ רפ6 6ו0 + רוכיס 3
 + תיטסרכ סטעמ לימק טוי לככ ובוט טלסמק ומכש-
 סלונ רועיט פועל פעדל ס)6 ןכיו סכק ימ סקעו
 *רוכו רעסמס לוכיס תי ןידעכלכמ סי יככומל קקולב
 | = 78 וא יעב וס ףוס קלע כב
 קו) סיקל6 ליכ טק יכ הז
 סימסס יקלק5 דחוימ רעס
 סק5 פופ סיכרפ רעל
 תפפו כ וס כונס * סרוכס
 וכרכופ ומכו 'קי וקול
 * כו 1כ ןמיס יסולס מפס
 סב .עכטט סי פי לוס
 עכוט וקיס% סמט רכוומב
 :'יכוביס'ועכוטמ 3כ ומפוחכ
 5[ סירסוסקק ער ץיס ומ
 ןוו כס סכקסס סרמכ
 יכיכ דעו סימפכ .ימרקמ
 תריכיב וליפ6 קי ותסנסס 36 וועכ | * סמכ
 ןכ לעו סתרוכ רוכו וקכע %וס יכ סיפמרכס ןעקס
 תפספ 59 = ןופלל | םיככ רק6/6לו ככ יככ מס
 רפ דיקפ סז לע .דיקפס 3 תורוליכ לכס יכ סכיינַכ
 תריכו יססלמ יכ קורוקל סימל יכרק ורמפו * דינכע
 ומרק לע רוספ 6% "תו וקסנפס ופילס5 דעו יס לעכס
 לםסייתמ 'ורבד שרת כוספ דועו *1קמוק ןויכככ סורמ
 : רפסס תמיתסבו לז יס יפימסבו 6 יס יעיכלכ סו5
 למשמ ורטסל תכק סמוד סו ירס * 'וכו פודוסול םי 6
 6וקס ספעמס !וכקל ינמדזמ סיעכטק יכ כ יס '1
 לתויבו * 'וכו פכויסו קוסלסו רוקקו םוססמ סכרע יב
 רפסס .פמיתס% ךומס .תיכפס ותטדקסכ טמטס ישולמ
 ך6 תויצכמס תוכסב קטדוסס פיכטס קמדקסקו 3
 - דע 16 רטסס ךרד לע .תוכס סס 906 = תולפופ ןכיש
 תוקובק ד נטלו בוקכס שמ סול ומסייו * כ .וכו ינכס
 ססכוי פויכיסס קשווסס יכ .י סיפרי םרג לבממו סטש

 1 תכטרמו תררקמ וזו םכימו טקסמ סז סהיִכיִבָּכ

 תוכלס ומכ .תוינטס ויוכיטק סס = * סב סיולקסו
 < = + כו סמכס ססל ססייכס ימכמ <. : סקלוזח .יטוקטל
 סמכ .ןיוכמו ליכסמ יתלבק .עכטס ןיכע וליפמק רבב
 סיסכספ = + קילכקס ל5 וכ וקויס סע ו;לטפיש
 כפכס ךרדס .לעו | * סמ וצדו לו סי6ככתמס
 05 סוסו עבוטס וכ ורקסכ ב'פ ג קלק יטימס '(מ בכ ללט
 וס יכ רימס תמווכמס סכוכס 30 וז םעיס סמ ךילוי ןיכי
 .סרוים הממ סח * סטעפ קמ לעפכ ליסשקו בסוס ותככ
 -בודכ רקוי קוקס יקע סיסחיס סקול ומעסתס רככס ףש

 ןושאר רמאמ

 סכהל טחיינש ילכמ םהכ םייולתהו שב:יהה
 רועשקרו רוייצה לכת4 הדוכע. קר, המכח
 תצל הנוכל המכח וב שי רשא לכו הערזההו
 לוכיק ₪5 ( רעשמ לובי ) םכחל סא יב סחיתי
 'רמח ב רמוחה ינקתמש חג ארוקש ימו רעטמס
 המכה םהמ קיחרמשכ קיזי או עבט רורקבו
 דלוקד תרריצ* קרשאהו שיאהמ .קיחר* רשאכ
 כ לבקמה רמוחל סירזוע סה ךא סרכחתהב
 סכחה ךייצמה תאמ רוצהו םדאה תרוצ לכקל
 םינינע ימשר תוארה ךיניעב קוחר היהי לאו

 < דע <> | ןמיס
 ס6לכ לככט סמ ומכ מש כט/ו > וכו דבסב רפויו ססמ
 סממ וכ וסככוו וב ורבדו רד לכלל וומנופתו סיסכסק
 "םויטסימק ססכ לפע יורמ6יס סמ וכיבי 95 ססו סיסיט
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 תוכמולקמ ע גומ 'רעסס תלוו לזו דטר | ססכ כתס'ב'פכו
 סמוד לוק רס6 ילכסס יקלק |

 סכללממ רט תק סרוכל
 סיקסק רט6 .ויפ5רס תפ(ס
 ופכ סכס = * תוכוס תוכסלמ
 עכטסס < ןכויפ יופל = הז
 לודסה' ילכקב \עופ 'עפיטכ
 פוקט .ליכשמ סיקוס יקלכמ
 לתוי ונעופ פוסכמ ףקמומ
 * כפ = + 'וכו וכממ גודבככ
 דיכ ץהל וכויכע וליטמס סב
 סרעפס 36 ענקי רפ6 רוכב
 ליכ 6וס ץקכז (יטקו לו
 632 ,רטקס ל ויסלוס) ןעלכ

 ליכעקב וכל סי דכ5 65 וכ וכ רבפכ סרוקו * קושר
 לפ6 ורדנ פטי ריכיס תולועפמ ופמכסו עבוטס תלשממ
 ססויכ 530 פוסכו ושל ןכ סצ לכ6 * סיפוסוליפס ולכב
 ועכמל קכ זקויס וכוימעמ ןיככ יכ סב סמכס לת ובל
 ןוסו וכ סייקקפ עכט סט קירק קר רמחס תככס 5
 : פ5ע וכמו 5לוטי סמכמס ר5מ סכמ| *ילספס סוכ
 סיכנקל = * רועוססו .* תורוככ קכיפכ לר * רוייכק ב0
 סערז סיסיס * סערזססו : יוסלס רועיטס דע סתמוק
 55כ קכסו = *סכימ תוטלפל סל תויחסל סקיבפל ןוככ
 וכמסכ כמכס תיוק קיטסר סו :רכוכה יקלפ תסלס סכס
 *ונכמ בוט .לע ותמוקב כככ לוססכ ותועכמְו * רויככ
 סכלכ וירש ריפססמ .וקכימל וכ וערז תויכב ופירסקו
 וכרד לכו ךרד לע ויכויכע לכ גיסכמ 'תז רובס יכ סז)
 "לכ וכ וכרכזמ לק רמקמ סול ןווכס רטפקו * קוכסק
 ורמסכו -* קומוקק רועיס סכוב 35וכ זמכ סימסר יכרק
 "וטמרבט ןטקכ ומיככ סג סרוכק'כיפכ זמר סיככ יכיב
 *.סקלוכ קל סוטרלו קוקקל ןופכ קקוחמ קקלק סט יכ
 סל סקיס סתולכ ירסל וכ סערזסל זמר כג וכ ללככו
 סמכס"וכ סי רט לכו : ערז סיקה ל םיככ ליוטקל קכדע
 תיפכק \ קכ ןיוכל תקפכ קקכס וכ 9קקש 52 ' סכווכמ
 < סרכעס ךרד .סכמ עכטס .תסילק %6 כל סוסכ 65 יכ
 ססמ קיסרמטכ = :וקלעכיט סב ןיוכיו :ליכסיס לכ
 :'ככעס ךכל קר תקלכ סמכס סקל ספיי לס * סמכחה
 :ץגו כ יס =ומולטכ ורכדכ + וכו םיססש קימלו רסלכ
 ףיכיעכ+קומל סיסי לו : קיכסס סמדקסכ יפיממק ףוסכו
 ףוקומ ססכקס ולס * וכו סוייק97 סיכייסע/ימפס ולס

 לק



 6 חחוהי לוק
 סועכמסס יע :סיוככ םירכדס תויסכ יכ וילכד ךטמש
 ₪ול קלעי < = * סלכז סדקפיכקס עע עכט סיזרקנט
 ויטכסע * ספככסל תוסס רש0-סרוכ ספיכלקל סורקש
 55 :סומכ יכנס .ןכ יכ ךלמ ןיכסל וקקרכו ןקי ךללמ

 תל | ףשע 1: "ןמיס < זושארהמַאמ
 סו .ןככקכ .ךיניע וקושי וקשירקכ לז6 3כ7ם יסילסכ
 "ומכסתסס וכ ורוקלו ןיכקל וירבד 3ע סטמ ירכודקכ
 טיכרקתמ ןיש יכו סיקטכ ןור 55 6יכמ וככיפ רכסהו
 וקס רוכעב סקכע סיק56ס תוכמכ סל יכ יקל( 5

 :סעוסכ .ק36ס תורכקתסס
 סו5 :סכוככו סיור .ץיספכ
 יפמ .תולכנומס תומכקס 'פ
 63 וקמכס פריונכ ןוינע
 ןיכנכו = סל6  .תומכפקסמ

 ספכס תלוזכ ןיכס עבטס
 תז גול סז ינסו .סלקש וטב
 56 גכ- יס יפילמכ ורמ(מ
 ךיכפל ויפנכסו ךל ויפופיבְכ
 ורקסכ עס  ןמיסכ לעמל
 סוולרס .סיכלעס רועש

 םרפ וסוו : וכו סרוכס ססל

 ןרושיכ כורק .*"וכו סכומ6ב
 : טע ים קו51קסלו בל
 ןכ רכסס למל טע ןמיס

 סילכדק | יכ|
 6וק ןכ לכי וכו וכובי לשש

 ויהישכ ןותחהה הזה םלועב םידככנ ייקרא
 והזו: םתופ+ לכקל םיגוכנ :םהה םירמוחה

 : ירמה שרושו הנומָאה שרוש
 ומאד שרוש היה* ךיאו .ירזוכה ךמא חע

 +ירמה שדרוש אוח
 ונוכי-רשא םירכדהיכ ןכ .רבחה רמא טע

 םהקה .טימשרה | לבקר
 העשל ולכוי אלו סדא ת'וכיב םגיא םייקלאה
 ועדי .אל םמצע וערי םאו םחוכיאו םהומכ
 ךירצ םהל ןומוהו טףופחו םהיוה ךא םהינמז
 רוא'בה תירכת תשרופמ הבילש העירי מ הוב
 הכייקו חזה רכדה ועיגהש ימו םיקדאה תאמ
 ןימאמה וה םלש בלב ויאנתו וילובג לע ותוא
 אוהה :ןינעה לבקל 'ירבדןקתל לדחשהש ימ
 יהפסב אצמיש הממ תושקהג תגרבסו רכחמב

 סכמזו סלקטמו לועס .עדוי
 5. סוקס סמו סתועוקמו
 % מל ססב רט ולבסס 0503
 ןיכעכ סקיכדהו ןוכרס סוסו
 ספעמכ סיס וקכ יקל6ב
 ןכמס רע | = *"וכו ןכסמס
 3וק ותמלטק5  ךומס יקו
 ףכיעו וכתס :'וכו סכיכטק
 300 רטפסו = = *וילע סיס
 םלקפמו סלועיט סט ורמ6
 ספומכ סכס :ורקל םסייקו
 200 סיסי סכקו .* סתוכישו
 3כ ןכטמס יקלס לע תיוק
 לע סלובקו ווכע יכפב 9
 :וקמקקכ דסי סתַכַכרָכ
 ססיטקר לע = סלל ןומוסו
 לככ לכס סוסו תוככרקסו

 רט לוס ומכעכ רס% רכלש
 וכנוופ ספ יפכ  ססימסל
 ןיכעס לוכק לוט 36 ירבדס
 תורבסב ו6 = = * וקשרוסו ס יפ לכזמ לע 06 :יקנסס
 סטיק .רט6 טעמו * ךלוסו ר6כמס ומכ תויטוכש תוטקסז
 לפ6 [כ יס בורל ץרפ וכ זק רעטב לושיבל ךירכ יכפל

 . ושולח  ןולתפ סע סוס סוקמק 50 רוסיכ וזכע וס
 ספש 1: יס סש סנו קרפ לכ 1כ יס ישילסכו * ליסכ
 לע סל6מ ועמס רטסכ םייכפורסו ורמ0ב סרק וסכמ
 סיסקפכ וכלט סירפס ססלפ ויסיסכו ) * וכו 56רסי יכּכ
 חילכמ ו6 = * וז 6קספה ןויעל ךקסיככ ם6רכ ךיכפפ
 ותלב וכפל .רססכ 53 ( ליכסת וסו ךכויע יכרד 6 סב
 56 יכ ךתו6 יעילוס ירסמ סרכקכ טרפ סויס רוסיב 6
 וכ סיכה .תומוקמכ -.ורמסנ עב סרט זמל סל6ק תוככסס
 =ה-ד וכו לוכקס יסכ קרימסכ סיולס סיקלל סדוכעס
 לכל -5כקיס .ומכו רכס לס וכרד סוס ךרד לע 656
 םפ םיש-סורכדמ דקו סהימס ולכד ןסוכס יכוע סלרמ
 : םדקויטק ותטס יפ לע סיטוע סמכ רט6 ותבללממ
 ועדי ססו = : לכקל סיכוככ ויסיס וכייכע * לכק) וכוכז
 סקווס ך6 = + סירכזכק סקוכיקו סתומכ לכ < סמנש
 וכויככב סיסס ןכסמס 56 זמר = = וכו ןומזסו סרוכסו
 לפיכפ ועכו \ סייקנ6ק סיקטלס לוכקמ קכל סנעומ

 םכימלצה תיושעו תו: נחורה תדרוהו םיזוחה
 סיקנלכ תלוק רפסכס סמ
 יטעמכ 'כיכפ ורטסל םרופמ

 פנדס ועינקט = :סקולו |

 ימפר .תלכק לוט 56 סירבדה תבכס תעידי שיק סזס
 * וכו ופו"סייקו : "קו ופוכמ פע סויקל6ק סיכייכעס
 קס נכס יפילפכ סילכוומס ויסכת יכט ומטוס ןכבו
 תלכוקמ סוספס 'ככו *  סיק)לק תש קרוקס סיסתש
 ןומסק יכ+ ןימסמס 6וק : סמס 'ץוכמכ * 'וכו ןט0כ בלכ
 'קי ו קמכסמ סילכנומס סייכוקס סי)וב נק תרימטכ סב
 ופכיכסל בכקמ ומכע 'טפיולוכקס סב רוקסי ססב של
 תכססכס כומלס סרמ וסזו רכממ סול וילע קורעקל קו
 לכקב ירבד ץקקל 5דקטקפ יקב סוס ךופסכו * סקדכ ול
 פגעה ץינע 50 ומר סוכו >> * וכו רקקמב 6וסס ןיבעס
 ףיקרכס רכס כבת :וי36 זכו 13-סכ יס ריסזי 6
 סיכנדה תככס ,סעט יבווט.6 קירק תלעופ דועיב
 מוס ןכילסב ךדבנ וכיסוי ךיפפפע ס 1"-סיירכילע וכל
 %רמירככ רע סדלמ ועמש רטלכ םייכסורקו ורק0כ בכ

 * וכו ריקשק קוקוסכ קופרסמ תוכב קב ססל סיקס סמ
 רטלכ 706 ןוכנסל דסי -סג סילוע סז תקע) סז יכ
 ףקיס 6 כ בסק | ז וכו תויכסורס קדלוסו :ךיתעלוק
 סימלגה לכ 'פ סנטמס ופב סבקלסבקכס :סע ורכז
 סיקתטכ .יכ .טפעמה סו ינע3 .סיכטוק 3 ]ו ופיפסרב
 ' פס 7 .



 רמאמ רוחי לוק
 טיקקט סלע ווי לגלגס מולעקמ ס!עעב 88
 תססוימס סלונס פומד לע סלעמס סוול סלכ קפשי
 ימויכפכ תישינמב פופכ וכממ סירכו סלעמס סקופ
 טילטקמ טסו = * 3 יפסויימק סופעפקו סלוכ קמו

 " = שע ןמיס .ןושאר
 | טיזופס סס לוסכס ?טמכ זטרכקו ליסככ סיסיו יתסנמ
 סדפ יככ 'ויס ןכו כ ןמיס = רפוכמכ סיכיכנטכ(סו
 ףמכי6 פורס *ךומסכ ר6כיס וכ ססמ סדוק
 .ססולע וטמס ןיודע סרו 65% רט סיפק סשמ הז .* וכו

 35 סיפלפתלו .ס95 וול
 סיסטמס סעסכ ותו יל 9
 סח סלעמ .סתו6נ לפס
 69קכו סימלכס .יכיממ :ןימ
 * בע וכו סמל לט יכרעב
 'כטונס יפכ כפכ סוב ץכוופ)
 יקעמסוי יקספל וכס פ ףוס
 ןמ .ס3מס ץכומ יכ סירמו6
 סלק 'קכיכ |" םקס סלט
 עב רקייטע ספ לע וסט
 ם6ל סלט לזמכ םמסס תו
 לע רכד 'כסס .סנו תוזמס
 טל6ק :םיינסולס .ספעמ
 כוס דועו * כ לס יסוסב
 סרומס | כקכס סע סירת
 יפלו לזו וטכ ןמיס יסינסכ
 תויכ(כס = סקס = תועלה
 סיכככמ סיקלכס . ודומעס
 יקל טמסכ\ בסוס ימלכ
 'וטכומס וקפסו סֶיל ףסכס
 וכמו סיכפכל סימילקלקו
 ויק36 : יכונפס .סילקקס
 וככו = = >> ימולפס כככס

 7/ . 4 ה 5 3 5 % 5

 סיכככס + :תוקכס . וכטש)
 רכוכימ סיקלכק \ע תועפוש
 יסד :יכב המיסוו \וליכשו

 סר יפבפ ועולויו ככ
 'רכפיפכרלמ6ןכו סתולעות
 < סיכככס פסל : כ /רפ6

 בירקמ וקר יכ הלממה אוה תואמסלטהו
 תורכסו השקהמ תורושקה רישקמו תונכרקה
 ךיוו קרמבו יוסורש המ תתמא עדוי ונניצו
 ךאו םיוא ינכמ ימו תע הזיאבו םוקמ הזיאבו
 כיכר םכינינעו אוזרקר ןינעב קסעתהליוצר
 רצואב סנכנ רשא ליסככ סיקיו לכ ךראי םרופס
 אפורהו תוליעומ וי תואופר יכ םסרופמ אפור
 רצוקול4 לא םינווכמריה םדאינבו ובוננוא
 זריזה תצוהה ליסכהו תלעותה שקבל אוהה
 ריכמ היה אל'אוהו חח סל ןמ םהל ןתונ
 האופר לכמ'וקשהל יואר המכ אלו תואיפרה
 טכיבר םכישנָא תימהו שיאו שיא לכל האופרו
 טכאו םהל תוליעומ ויה רשא םהה תואופרב
 םילכה ןמ ילכב םהמ 'א תלעות לבקיש ןמדזי
 צוקר יכ ורמאיו וילסצ סהא נב ופי טרקד
 הרקמב לעותרתלוזלוארי רשא דע ליעומה
 ותומצעב ליעומה יכ ועדי אלו וי ןכ םג וטי
 .רשא םכחה אוהה אפורה תצע אוה םנמא
 י אוכ 'תוארעשמ היהוסהה תואופרה רבח
 אופרל ךירצש המ ןמזיש הלוחה הוצמ היהְו

 הזה ךרדה לעו םתלוזו לגשמו ראו הצקהו
 רעזמ שעמ יתלוז השמ םדוק .םדא ינבויה
 סםכיקתענו סיעבטהו סיבכוכ ה יסומינכ םיתפנ
 ףךשפאו הולא לא ;רולאמו סומינ לא סומינמ

 ןכדתכ ליעוקל | סדמלו
 סרותס .יפ לע סיסויכעק
 יסכוכס סקכ תולטקל יקלס
 ץפורקש :ימכ6 ןוככ רתויו
 ףרכתי 6רוכס 6וס 'סרופמס
 "152 :סלועס וס  רכ\(קו
 וס רכוסכ ותויס יתלכו
 שסלועס יככל ותופנק סלוק
 סרומס = סרותס = תכיתככ
 וסד6 יככ ועו : ךרדכ טס
 526 (וסס רלכס ל לל * ויש
 ןכ סנוטי * סלקמכ ליעוס
 ::ומטס שוסס ילכס ל לל ויש
 סלומה | * פורס תכע
 (יקש ספורתס תקיקל ךרל
 סיכיל5ס .סיסכתס לכ סע
 'סתלעות נסו 05 סילעלכו
 קמ ןמזיס = :סרקעכ קל
 9 =? "וכו ספופרל ךירכמ
 לדס ? ךרטני פורק סקול
 2 . יסתלו 3 6.פככ ותנקכס
 :ןקק פולקה ןפ ול גפוי ל
 לכ(מונ : סווקמס תלעותס
 ףסנסלכז | סו קתשמו
 ו טעופ פוכט ססס טילכלס
 יככממ - רפוב ןקוכסל סב
 בוט :סלכש ותויס יפכ ככמל
 "פככו | ז בוטב ערו6 ערכ
 פפסמכ .סישפורס לכ6 וכמכ
 טירכד סקול וקלקו ססס

 מפל וסועטיו ץוקס כככ) וסקס ןפיפס דחייפיזכ ססס
 19 (וסס כככס תויממור עפטק .ךכזךכ וכורלספעינ
 וסכליו ספובכ ךרד 3 ע סד0 ןככ סע רבו פוסק ₪
 "טירפסב כוקכ ולכ טז סכקפו> ססיטס עב סמע לבל
 קסעתספ יופכ ךוסו =: כ "וכו ססילע ךריצש 6
 רכדס .תוכיז'יכ וכייכע לע תוקסעקסס קוכיפ + וכו
 וופ לטמב סתפי ליסככ :'ךקש סמכ רומס רככ ירח ועכְע
 ןופו קוקו = * וכו ליספל ;ןמוד סז סט כ 0 ומיזכ
 3/קחסכבו .* 'וכו סכולל םכככפ ךלוממ סרו( ןיעכקטק

 ה ו

- 

 פכססו *  סר לםהפוב תכוכתמ סיכסמס סייעכט כ
 תוולעפס .3ע ןככוסס לוס סקמ ועסק קלסק .טיקפס
 :תויספ .סּורופצ רלבו 5 ך6 סקלוז ןקמטכ ופלכו יי םפכס
 :ספוקס די ןישט וטעעכו- לקמ סשק ססכ.רלמס קלימט
 06 םורפומס ןמ סד6 לם ופוב קודמו : סי)ע קטלופ
 "וכבזכס ןסופרס סנעכ 5לככ רככ יסימסס קס וסומס
 סילכ 36 קטוכק קמנודל -' סומיכ 36 םומיכמ : סמל
 סמ .ךטמכס .תלעוקס סקכ תו6רס ופל סיכוס סילפמ
 = תוסכמ סכ לכיפי'וכו קוקו : רוקפכ סרקמכ

 כו ּ



 6[ חדוחי לוק >>
 ומכ סלנ6 6לקי קול ססכ סיעכטס ןמ עכו .לכ%
 סימס יכככ * ססע םיברכ "0 :ןמיס יעיכרב רוכויפ
 וס .".סניקכמ + ססיכ'קל .קופכמכ יעבטו = סהיליססז
 :סלסכמו : סעכט רדס רמוס סוכב לע סוכנ תי רוכש
 הו : סעכט .לוטָכ סע וכיכרכ
 יקל סכמ .סטנעכ סו
 סתויס סע יכ לכ = *"וכו
 יפכ :סיקוכָב קנס סמנעב
 סקכעוקו .סינכקמס .תככס
 ,'תי (רוכס ןק יסקוכ .לוכקל
 רע : תופעותל קכס סמיעמ
 , | כט חוכ:95 יכ וכוכר יסוע
 ןוככס סהינע לח 06 סיקילככ.ללונ (ע טיוכו סקסומ
 סרודסנ סתוש סיסמ/תי לוכק יכרמזי 6 = יקל
 סכס סמיסי סמכענ סק ןכו .תופעותל סכס יעבטק

 מ טע = ןמיס | :ןושאר רמאמ
 טפו%ס ןכו למ(כ ססו =" 15 מיס יטיפסכ ןכ סג בתכס- ₪0

 ₪6 וכ וככיש סכיכ יקל6ח ןיכעס .לוקפ היופרק קיח
 ומממ \ ךרעהו רועימה וזוש עועס5 ךורכו ודכל סיקל05
 קמלב ומ 56 בק = * בע וכו ולכל סע סרל סכקתי ל*1

 סכככס .יק%ס6 יכ סוסו סח
 16 ולסמכ :תיוופ חול וכ  םםגיהנמ  םכוחכושו שכהמ םיברכ םיקיוחמש
 לככו * מס סוכעס ץוכיל :תמצעב םהו תולעותל הכס סמישמו.םלחנמו
 ןידימלתל ורק קמ רכישל .ליעומה לכא ןומיזהו הנכהה יפכ יקזנל הבס
 ותעל .ןיסו סמו וכפויכ ןישס ומצעב קיומזרו יהלאה ןינעה אוה ומצעב

 16 כזו = * וממיס ספוכ - : ורדעה אוה
 +. *.סקעד \םיפסל סכפ 6

 וירדנ רבסק ץרפ סמל עו 4
 לחש סריע6 יקוככ סלוע = *רסיט מוט רסק תלו
 :ץאנויס .סכוספס רוש יכפע זס קפסק ךסס 5
 לע :ויככלכ (יכק 6וס סנ רכפסייכ סזו = * ךק סלקל

 .סמ(וסו .+ןיליעלתל זכי 5פ וקפסוק סוקמכ דומעיש = יעבטכ ןומיזקו סככקס יפכ סז לכו סעכט יפכ סיסזמ5
 סנוט סדיכ 65 ןק וכ סקזכו סקלעות י'כקמכ יור

 לוכב .סכייכע לכל ספוס קר. -ץפקכו ןוכככ וכפס ו6 =
 ןיכעס :לוס וזכעב ליעופס 356: *וסמולכעי לב יעכט
 = * סלוח לכ רטפס יש יכ סז לכ סלעו + וכו יקל6ט
 ןיכעס לוסיפ 36 סוווסלק םילכלק .תסעזק ךרד לוק
 קמ שוסו * סי ודוככ תורכסתס סיסיו סמוסב יקלפס
 לכו6 65% = * סכס .דעו וטס ןמיסע וולש וטפכ 95 (ץכש
 ( טז 'פ סבר רכדעב )) זכי יוסמש סוסרקמכ סלעתספ
 ןימכ סיפרכ ןידכע ןוקסד ץיפיע ןיליל 460כונמ 36סס
 סתו6 ןוטתוכו סתוש ןיפרופו סרפ ןיסיכמ סקס סיפזכ
 וינע ווק" קמ3 עטמ סקק דחו הכפל תש ןילטוכו
 19 רע6 .קרסט 19. םירמול סתסו .ןיפיט קפלפו סיכט
 ,.סכככס סד6 תיסר +1 ל ךימיע תיזזס חול ךכ ל סכככ
 95 ו5 סיסוע סקס קמו לק * ןיק ל? + תיזזת חור וכ
 סו סימ סימע ןיכיכרמו ויתספ ןיכסעמי ןירקע ןישיכמ
 ךכ = >ךיפמ סיכימ סתפט סמ ךיכופ ועמטי 50 תסרוכ
 קסו סיפיככס 6 סנו ביקכל סחמוט סול וזק םורס
 [וסו .סדב ימ וילע ןיומ ץר6ק ןט ריכעל קפמוטק סול
 תוסד .סול וכיכר וידימלק ול ורמפ סכיס רסףלו סרוכ
 (מטמ .תמק 65 סכויק לק = רמו תש סמ וכל סכק
 קרוזנ .יפקקס קקס קכקס 70 05 ןילסטמ פיקס 91
 תקס תפוז ביתסד יתרזב לע רוכעמ י6סל קת יש וקרוב
 ורכד לע ססקמס סכ (כ לדני סתעו | * כע* סרותס
 תומכ רעסל וקח סיקטכ ספעממ וזופכ סולכוכס רכס
 וכ סייקל5ס סיטסלס לכל וכוכי רטל סירכדס תוכיסו
 ותטנוד ספו ןנוקכ םכדסל ועכעע סדק לכוי 5
 וכו .תיפוכ'(ס סרוכס ססל סיוללע סיכרעק רועיס

 %ע ופו6סויקו זק רכדק ועינקסימו ס)עמלרמסט
 ןוספ טופס = * ןימ6טס וס ספס כל ויפכתו וילובב
 סככ .יכ'ןיבת 15 = * וקנסכתו סלט כלכ ורמסכ ןורפס
 יופ) פוס סב יכ = * וידימפתל זכזר יפמ סכווס לככב
 * לכו כל 6וסס שמס ןיכע לופזל ןווכ 5 רכסס פפד
 .ןתכוכ :6וס .סלכ סיטעמס רקעס סכלכ ןפכ תורוסל קל
 סזכסכ ₪0 -ךרבתי סוכמל חור תסכ תוסעל סימט ספ
 פכ ירוכב וידיסס 226% ופכ6 .תכווכמ :םילכתמ סדסי
 פורכ .ויתפס תעד רס6 סירכדס ןק ןקו *ולוכב דומעל
 סיק3שק 30 סיכרקתש ןילס רקס נכ .יס יפילסכ ול
 סרועס עדוי וסט רוכעב סמכע סיס56ק תוכמב סף יכ
 :.מפמ סכיכטס לוס ותמ3ססל ךומס סיקו ורמס דע * וכו
 '6כ .' סרותס ידומע סמס לס( סיכויכפס יכסכ ומלטכס
 .סלכוקמ סיסתס כקו * סיקל6ק ת6מ קרותס קיקקט קמ
 +5 ירכד וירבד לפכבו כ 'ןכו לכקקמ ןמלכ לכ
 ןווכט ןכ סנ רסקו = *'ּוכויתַרְהנ סרזנ יתקקס קקס
 לע .6טטסי יתלכל תומוקמב רבסק וכ לבלוקס קמכ וביל
 תכיתכב סיקל6ס דע קז וס יכ רעו 005 טספ כל לכ
 יטככי6 כ ןמיס רמספומכו = *וסטעמ לע רורכ סעט
 :ךכד :5ע וס ילוסו = = קוק ךרדס לע ןיכעס סיקס רזוב
 יוס ימסבו = * כע וכו סבססמכ קלציט סמ קומע רוי
 :סדוכ המ סכוכסס סליס רזוב יככילו ורכד סכ סלס ופ
 ' כפוי שוק סמ לכל + ויקרסז רסס קזק רדמה יס קוס
 : סלכקס ועו 'םי סיקפס תולמ סרות סיקסו קפעכו ףלפכ
 ' קמ סלועמ וס ולכסכ קב סכמפיפ ולכל סלט לובק
 :פמ6 'ס ןמיס ספ: סנ = + כע וכו רקקו קכ סכקתיס
 יק6ק ןיכעס ןיבו וכטכפ ןיכ ךרע ןי(ט ךל ירק( רכס
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 הדוהי לוק = .
 קמודסו .תולודנק 56 קלע םקכל סלטכ 8
 רוזנסס ותלכמ סניסמס תשקכ לס5'וש ב5936 >-סזכ
 וירכד "כווכמו סיכסותמ קמכ ס0ר י כע * וכו ןכ 6וקמ
 ןכ סג .ולמפס מלו *  סולק ירמל סורל סיופ וכלו ויש

 ןטטסס ירבד * ורטסת יתוקס תי( יכיעס יכשפ שקי
 :ריוס תפיכק ןק וכו = * ןקומע סיוט סליעס תומס
 :רועסו .ערוכמ תרסטו .קמבי .תכילקו וכטעמ טיפ
 *.ןק וספק קפעמ רמלת (וטו = סומור6 סרפו ס)תטממ
 * כע סקכ לקלקל תופל ךל ןיש סי;יקקק .ק יכל לכ
 ןופס .דימת ורמסכ רכקס ירכד וככלתיו ופרני עפ
 * םייקלס "וירותס יפעמס רועיס עידי סדו רסב תוכי
 קכרקכ יטילסכ סלומס סכס יכ וכטסור 076 למזלי ןפפ
 יככמ "נסב סדנכב סירס טרפכ 65 ןקרפכו תומוקוש
 תונהק ןמ קוכמכ סכס תכיקכ סילע רבכימ סיטכ6 סד6
 י פג ןיכע סרסו6לו סוכמכ 9כסוי 60 0956 בוטס

 ס6ס וכפקי סקס (ליִו * וקו6 רעול ועדי לו וכ תק
 ךכו ךכ יכפמו תושיכמס סזכ תוליעומ תולוחס ולס ויקי
 תולכקשסו סבספממ .15כ 1560 ויקי =" סקכ וכיוטככ
 ןיכש 3 לכסוי לס רבד סיסי רט6ס סכויל " לכס עב
 05 יכ'ס ת6מ קפס 653 סיסי תל עוקל סיבי 6לו 3
 תעדס יפופס 156-500 קזמ רכדל ס6ֶ תבססמ יב
 וס סללה יכ  *וקסועמ סלט רקוי סל56 סל6ק קיט
 ספעי 65 סו תק תילכתל ץיכמס סמ ססעיו יל 6
 וכריסזיו וזפע וכליעוי לס סע תופעפ וכוכי לכ6* ןב.
 ןיכעס לכ6יק5לס ול נילס ופיסע וכקיוי 690 סמ'וז עפ
 זכ קניכ6 + כע י וכו וכליעוסל קלכ קכוכקו * לז ךפקּב
 בוט ספ כ .סכייכעב םיגרס רמ6 לז לע סכוספ ךיוע
 יכ לזו כיס וטכ ססלמ סל סמע סו (וקס קרפס לש
 לכל יקל ןויפע תומכת ספמ ילב םיו שי רבסס רמי 6
 בימקש סמו = = קמעט .ערכ 65 וכסכ6 ספו -* סונמ
 יו5כו סרוק סכפיכ וכ יכ סס 'מלכ סו לע כוט ספ ל
 רכסס ףיכמס רככ *וכקיזיס קמו וכליעויס סח עדכס וכ
 ןופ סייק56ס סיסעמקס ו ןממיס ישילטכ 'מכ סול סכוס
 * כטס לכ (ביסלכ 6 ) סיפדס ןכיסו סקיל עיבמ וכלכש
 ויקו6ופרב| פורס ל ספוסס .עמשי ר6כ סיעמפכ סקס
 קיוטכ בוט סס רכ די דוע סוסו * כ'ע * וכו ויתונקכקז
 סוייקכ רמו יירותק כיסי סו > 036 סילכדכ 95
 יפפכמ * ייספכס כוטסו [קטס כוט לכ וככ ףוכי תוכמס
 * תוכמסמ תוכוטס ופס ןי50 וכייסתי דכ סזיפ לע עדכמ
 ךסמי ךי6 עדכמ יתלכמ ססמ 020 .3עותס וככל עדכז
 סוכ סכוסתס "ככוסמו סכס דע תו5עותס ול תוכמס ןמ
 סכס סע ל כותכס 'עועכו ) סכק סדרי 5 יכ

 2. טע | ןמיס" ןושאר רמאמ
 .קובכלס .קכוסב סג .סריכ סמ וסט ועכו וו ןוככו
 5 יכ סילכלק תוכס תכיתכב 63 0( 'ג 'פ 6 רעם
 תעדל לכוי 61 6פרתוו דס6 סס קמ ד פור משו
 6רקי 65 ססכ ותו6 )עפ דכ סוי6 )עו סכס וזיש רובעב-
 יקוכקזק וטכ ןוימככ ירכדס טדיט לכ6 סכס שי6ס ותו6
 ףמסס סמ תמלסו-םרדק דע סס תוכוטק סזכ םי סאו
 6וס לודג ףגס .ךי6 תולר) קטיבק *כע י'וכו כרס
 וכרד סקוכפכ לעכס לע תפוס תפדה י)עב לע ףכוק
 יםרלס ךרדכ ס6יכ קכוסת וכ סוס ןיפס 'ו6כ סכוסקב
 ףרדכ ותחתמל יפב יס ףכק כסוי ךיפ כ עמס סלופו
 ןמסתפו'פ "נס הז 3ע בקכס סמ דמלו 60 * ג טספס
 ס6 סימעק סכק סימעט סק5 ןי6 םיקסקס ויס טעמ
 סכק סע קל קפס ולב ורטלי ק3לק סיקסס תז ןיעמסי
 ףסמכס תלעותס ו6ריפיפפ = = * זס לוד בס יונק ןוככו

 ְק 0 ק 305 םוקכדכ סובעו לודג ופויק סכַק סיקקק לעפמ |
 "בדכ ןכוסה ילוקס פרוזק ספורספ ומכ ורונל דע "וכו "= רפכוי 6 סטפככ וסוקכזיס י)וס 5וק קז 56 ס6יכי רט

 ןכ .* הקמע ותמבח ברל בטקי ויל סקיתמ יתלב לק
 סעט סקל ןייכ סיקחס תייסעכ לרשיס סימעק קוקרכ
 יפכש רמו ורזנו ויל סיכורק דיקיו יי סיקלסכ וקבלו
 סכה סקיכיעמ סכעכ סמעט תויס סע סקס .יקקק קפס
 ספוע וילע סרוי סילודנ ימעטו קגלפומ סמכק סב סי
 וככרכוס 5 ןכס י כע .*'ופו סמ ףטויס שוסס תלעוקס
 וםילסכ סוק בופכס ריב ומכע רבסס ססס יכ = * ךכל
 סכרסמ טפמ סקס 60מבסו סכטמס תמכה לע וט5 ןמימ
 תוילנל נק תוולסומקו תויקל6סו תויעבטס קוקכססמ
 יב סתישעו סקרמפו לק ורמ6 )ודב לכ 'פכו * וכו
 סמכח יסוזי< סימעס יכועל סכתכיכו סכתטכס .6יס
 תולזמו ופוקס כוטיפ יס וז סימעה יכיעל 6יקס סכיבו
 ףלק סוכ תקולסמס לכ סר יכ ךל ע7 סת6ו = = כע
 ס5 תויטעמק תוכמק ןיכעב תועדס קולק לע דעועו
 םולכסומק 55 עיגרל ס5ו5 = *תוכווכמ סק ןמגעל
 * סרומס רי רס6 סו לוס יכ = * תוסרדכ ןס לכלב
 סנעכ וקעכ ספי סטעכ לכס תויקל רכחס 15 סקי קוקו
 סוכ ופעב סויקמ6ס סילכוקטקו = - תלוז 65 סכופ6רו
 * םידו יתסכ וקיחרס סרומס תעדו *  רכס ל סירכמ
 וב רוס יכ וילע רפוסס סמ סנמת 1מ ןמימ יסיפסכו
 וקו 056 לכ ת6 * ו סימייכעכ בתכט סירכד סכלסמ

 דפוס סוס יכ ןמלכ סוקמכ דתו עוקקל סתסע |
 וילעו = + וע יומת סזס רפסס לכס

 לכ ויסיו ויתולמ .3כ קכבופת
 ןווכב 'ס סל 6

 תעלל ותעד
 :ןוינע

 5 ןמיס



 חרוהי לוק
 וכיטכ רס6 וס *'וכו וככיטע 56כושכ = ם ןמיט

 'ןור6 טוק יתסספס רט6כ קלסת וכממ = -
 תורכספקס מטטב כסלו חכ יס הלוגסס ת?סכ ךרופס
 קוסע תייס רט6 ךסרו יכמ תלכי ןכ 5ע יכ *  חס ןמיס
 רכד 3ע זכו קכ ןמיס פו
 ךרמפב סרופס קכיתכ ת6
 ןומס 6 סתפ תי (לוכס יכ
 ₪ וכו ךיקפ6'ק יככל טרשו
 סתעו * טרפב סקל ססוקכ
 ךיס סוכרל ת6 כ יכעידוס
 קכסו 'ןכו סטפפ ךילו סמק
 לע רכד .סיכפ סטלס דנככ
 נוק סתוליַגר יפכ לופס
 סקו  יככל 3כ תפלסקכ
 סדימעו * תפסות * סנקתס
 ק3קתסס דנככ יכ "תילבפב
 לנככו + סמק ךיפ כמ%
 הטספ ךיס למס  תפסותס
 סילג ופסותו יס" סת(רכ]
 לנככו .* קכויכע ססלפפסב
 ורכספכ ךי6ו כמק סדיחעה

 סמסרפקקב רי. וכ תועד
 מוקתסל יכככ ולכופ 5כ:ןיע ל

 נפמ אפפ ןפס = ושאר רמאמ

 ינעודוהו ונניינע לא בושנ .ירזוכהרמאפ
 .לפופטס רכלס יכ = * "וכו ןוסוו םכתרות המק די | 9

 ליקכא ויטרפ יקודקל סש .ורחפ4 תועדה ורבחתנ ךיאו התארנו הטשפ

 ?רדסותג סכונש קומכבו תוקולח ויד רש
 יכ קרמלשנו זדקזחתנש דע התנכנו הנומאה
 יכ קרנויחת \ל קפס ילכמ תותדה תולחתה
 ל שכירכג תמש סיליקי 9 םכידיחינ כא
 טסלכ6 יקלסכ סיכימ6מ שכרו ותואר;רל םיקיאה הצרי רשא רברח

 6  שיכומס רקעיו קסמו םהל םיקיש וא סמצעב םירזענו םיברו 'יכלוה

 < "זכו סילכממ 36רש מכ | :'אוהה רבדה לע ןומהה חירכיו רזוע ךלמ

 ךרדהר לע לדגיוסוקי אל רכחה רמא (פ
 "ילכשה יסומינה א'ג הזה תש

 רזעיו רבגז רשאכו םאה ןמ םתלח חה רשא
 המודהו דמולמו רובה ןמ רזענ אוה יכ רמאי
 תורובהמ ךתלחתה 'רשא .סומינה לכא הזל

 ול
 וקו" תלסו='וכו ברט דע "וכו טעמ טעמ סדוס ל
 ןוקכנתסה .ן6כ רסוכט סמ 6וס .ובויכפיפלכו .*'וכו
 צעו + 'וכו ותופרקל סיקל5ס קנרי רט6 רבדס רוזעל

 : םטטס ססרז לבסמס תכווכ רוריב
 ןינעס לנ< נפ ןמיס

 תווי ליקבמ

 ךרד רפוסמ וקויקמ רתוי
 956 וק6 סוקמ קכסו * לכ
 "לוכב פרסל תו6כ 1) כמ

 יטלרב וכ םקפ רס6 רופסס 7
 וכמכ6 ורמסב מיס ןירמ6 179

 כ" ןמיס וילע רוק לס6ו
 15 וירכד סתפ ןכו ורב
 ךיק56 :ס יככ6 ל6רשי ןומס
 וסילכמ ץרפמ .ךיקפכוס רש
 < ולמסכ כ קרפכו \'ובו
 וכפמ קכךיכיצס וכ6 קרוקס

 סס יכ = סורכממ .וכ6יכוסמ יקרו ה 4 למי 5כ רב במ ו םואתפ סקאוה

 ר653:012נתמס ופסק מוש = = | =" =" םלועה תאירבכ = 6 סוקת 52 עמ סיִגָע
 תופללכ ןוטנפ .ךלט לכד  ךורבדב ונתופ\ תלהכה = ורזוכה ףמא כפ .סיקיעוס ולסויטכו- *סיסת
 .96: כוס רומל = 'פ פיס | :רבהה < 96 ורכזקי  סיכפקקו .ססס
 סככת 16 קסק  קמכפס
 %ע .סכומרסו לס ןכוכתו
 :סז .קויס)ו = = * כםו וטפסמ

 ה שפט רח 5 (ק6% "כו סוכט קמסבו 6
 סתכככו רמ6ו ק5ספססו לוסיס דנככ קכוק6ק .סדסיתב
 'לימעס דגנככ סמלטכו קוסתכט דע "עלו קפסותס דננככ
 ותרכס יפכ ונע ןוזלכ רכדמכ סו לכ מלו * תילכתסו
 ןומעו .ויכומדקס ופקס ל6פ רקמכ סזב וכפלוניל סלקש
 'תלכס יפפ סיכיע שרב * ותוסלסל יקטס כרו לפ6 ולמ6
 6וסס םומיכס 6טכתסלו 'טורתסל ןוינע פעל ןכ קיקימ
 וכ וש ופפכ סטיכסו ךיכוע 3ג קפצו :סל6יככב
 ומיינתסכ ופגע ךלמל סקקס סמ דנככ ימווכמ 096 לכ

 יכסס מקס ם6רב ובייכע רפוסוס ומכ רזוכ סע לכ סע |
 לסל .ייסיככס ועונס דוס קל ךלמס/ךי6 ספ דיני יכ
 סלצמכ .ולומכו - וכתרוקכ וסכככ דסי .ססימשו  ופכב
 ועכסקסמ דע סתכומ6 םירוקסמ ויס -סכל65 סכוטבו
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 קרנש םירשע ןבמ ילגר ףמ תואמ שש םירע מב קנס ו ןמזכ .סלטכ ופכ

 -1נרכזפ ושכ * וכו וככיכע רזה לצהבמ ןונעה לבא .רבחה רמא :נפ
 תולולנק ר6כ לשוק קקעו ,

 סילונלנכ ורק רס616רוכסו
 עלכק כושי 5לכל ופכט דע

 טימת'ו6פפמ ילילע סרופק ==
 לע סיעמוטס וליקבי סתוטרפב 35 לכ רש סיפל
 סורכמ תסיכי יכ ותטס ידימ (כוי ורופס יפו = דפ
 םולכק סרוק תויסל סרופס .תכותכ) 70 תססוותמ
 ןולכממ סירכממ סעק תס ךיינוקכ וכמ6כ ססק םתסוכי
 לובלכ סרופק תלספסכו * קוק רקס לע סיק)65 5
 ףיק6ק יככ6 ורמסכ םורכמ תפיכי ורכז .םי ןופלרס
 פכסס ריעספ ועכו = * "ובו סירכמ ץרומ ךיק(בוק לשש
 פופסס סקיב6 רט סימדוקס וילבדכ ירזוכק ןז6 6
 קו םיסכס .סירכלס רלס סכסו = * 4)32תמ) רזוק סזק
 ול סכתב סרותסס ו5ביכס 16מ יכ  *ףוק ךכ קזרס6
 סוסו = וכיל6 'תורדובכ פורבס תקל תופכ ולכ סתויסל
 *ז סלונסה .סיפרקב יכתויס דכע דכמ יול .תורכקתסֶס

 ירק 1 זן 2



 רמאמ | הרוהי לוק
 3 ןורקסכ ס16 לכ ע רוזסג וענע סכפ ןכ יש
 סלונסס ןיכע לע סרוס סנסק יכ = *סלכ ןוטסרכו
 קמופכ ןיכע ר6כ ליפוס ספעו * תורכסקסס לע כס6ו
 * רומ(כ וול סכורקס סירכמ תשיכי תמלקס סע רופכ

 '' < 15- ןמיס ןושאה
 טנרדקס רדמ תכוסכב ןרמ6 ךרל ן3 טפת סיככרומכ
 תכמ תופינמכ סלסה תויקסע יכ וטפכס י0עכמ
 קססת ולעסכ סמקבלו ס705 6רבס יפ) קיזמס בורעה
 סכקמ 9כ וכ תמט רכדס ןכו = * בורעס יכפע לס

 ו5 ןופ6ר .ילכד סיס לבכ
 רדסס ךפמק לע טכ ןפיס
 יסמפ ןייועי ממס ףוס דע
 ךסמסכ | ןיכעס \ ךיר(סכו
 ןווכ ויטרפ לכ סע רופסס
 קוק סויק תונעסל לכקק
 טלמכ 65 : וכמרות קקמ(ל
 סללכמ פ0ככ פר "םיש ספמ
 :'וכו סרכ:(לו :סילכמ 2
 36יפב וקמ*כ וכרט רסל
 ססיכיכ' ככ 69 :מלק6 6
 תלונס ורקסס .לל = ולככ
 סמס ת6 כס לו | + ססמי
 סתדו סכוסל 6 וכפ 91
 וכימכס רוקלמב סקיטוכלמו-
 יונ ספ יסיו סז \ע ופכלמ
 קרסו ויסט דלמ + 1כ)-
 סולכיכ לכ = "ספ סיכויונמ

 וורכמס ןמ סולדככו ימוסר)
 ססמעו סכוקב רז רכע 65-

 תצל םיטבש רשע םינש לא םיסח*תמ הלעמו
 אלו תרחא ץרא *א חרב אלו שיאסהמ טלמג
 דעי רשא דעומה םילחימ ירכנםהיניב סנכנ
 םליחניש בקעיו קחעי סהרבא םתובא 5 ה וב
 תעהה תעב התיהןענכ ץראו ןענכ (רצ תא
 הקזחהו החלצהה תילכתב תומואעבש ידיב
 זרילכתב ראושי ונבו סקלכססו סקופסו כולק('כ
 םכזרינב תא גרוה הערפ דיכ יונעהו תולדה
 סכזרשלוח סע ןרהאו השמ חלשו וברי אלש
 זרוזרואב:וזרקזח לכע .הערפ דגנכ ודמעו
 קולו םיגוהנמה יוכפ סע (ל יוגשבו םיתפומבו
 אלו ערב הילע תווצל אלו םהמ רנוסהל לוכל
 םירעמב .ולח רשא תוכמ רשעמ ומצע עונמל
 םכהיחמצבו םכריואבו סצראבו . .םהימימב
 תמש םתושפנבו ספוגכו םתמהבבו טסענכו כ
 םהיתכב רוכב לכ היל תוצחב א עגרב םהמ
 'רשי ינב יתב יתלוז תמ סש ןיא רשא תיב ןיאו
 ;ררהזאב .תרואבויה ןרלתוה תרוכמה לכו

 "7סכ ןיחטס .ןכ ומכו סירכמ
 לרכס ךכ רח6) = * סמקכבו
 * חמוכס .תוקלסל- סכרסו
 שמונק סילקס תו סנ 6

 תונכדמס  לדס יכל יק
 סיס סוס רדסס יוכפו *ןמסכ
 יכ ותו6רכ .סיככרועּכ ול

 תוכמק רדס רומסל לכוי
 סד65 986 ןיקולס לדס סע
 סונסכל סמסכל רשפו ד(
 וכ 062 תויפרפ בולע יכ
 וכפל 062 סל ןעי סניימעכ
 ןכ סו *וופקללו תעיכס
 "םדכרכמס לדס סדכס ןויכ
 ספיו כוט יכ לפיו דומעיו
 דס יפל .סייק רקס רוסכל
 ו םפכס ילעכ | תולדכס
 ןר:ב-סרסוץכ * ןיקופס ןס
 = +: ימולבעיו יעע 96 לס
 ךכו6 סש יכרמטכיסלרתלכו

 יסקיקוקפטמל יסקויס ילפפ
 טקמ'רכיכ ויסיוככס ילנקו
 ןכמרס ,רכדכ סמכפ .יכפּכ-
 קוספ, לע | יכיס .רבקממ פ
 >סתוקפסק לע 173%
 וכ רמומ סעטסו = * סתוכ% תיכל סתוספפמב סתודלומ
 סדעס לכ ו3קקכ סכס יפע -ןכ סט סתו6 קוכ 796
 יככמ 55רס6 כר בלעמ ץוס .דעוומ 506 סתפ 36 סלכ-
 : םורכממ וסכיס סוימ סקב ויס סילכיכ יכ סמ שי
 סקו)סב פוכמס רשע ליכגס י'וכוססימימכ :בע
 ככ טספתמ ץקויס סיס ךיפ נודכו ריככ סכ 76 %לפכ
 ץר6 סלכ6 סיככומ וכסכ6פ סיעודיס תודוסיס 6
 : סקיתונללמ) ססע סיככרועב סנו + ליוו סיפ
 "דקסויסתימב'פכל ןק ןורוסיב ףוגפ ןסילכרמו ימיסמוכ
 וכ:/סל .ץרשק לוסימ ספעממ ותויס סע סיעס לוסי
 סדכ קל וקל סימס יכ = * תוכוס רדס נע סיב
 : ךססכ .ריו6קו * סיכככ ץ00 ךכ רסקו ' סיעדקפככ)
 יכזס) 9 יסיקככ קוקיפפמ תורפס תוכמ תויס סעו
 ןכ6 == * תופוכרו .תוכוטס תולוסיס סגעכפ 00

% 

 ררכתיש ידכ ערוקלתסמו דעוטבו הארתהבו
 וצפח ;רשוע ץפח הודא תאמ הנוכב םהיכ

 .וכקכס ודליתיו לכ6 זו

 ןכפ י דעומכו ובו סלפמ
 "טמכ ןרסל' רסס סדכ וכיכמ
 יפו6יכ רפ6 סיעק 0 ךיו
 וידכע ימיעלו סערפ יכיעל

 רמ6פ ועודוק רפל דועיסיפכ סדל וימיונ וכפסכ דימו
 פוסיב רט6- סימס 3ע ודיכ לטל סטמב סכמ וככל סכס
 < = * עפפל סופפפ דימ ופורופכ ומתסס * סדל וכפסכו
 םותכרכדכו = > סוס קולס סיסי רסמל רק כורעכו
 < * ץרקכ סזפ רכדס ס ססעי רחמרמ6ל דעומ ס ספיו
 וככס סכרשכו = * 'וגו רסמ תעכ ריטממ יככס דרככו
 "סכ ססמ רמשיו סורוככ תכמבו 'וגו סכרש בס 6יכמ
 רתיכ דעוק רכוס 55 סקו = '\נז-סלילס תוכסכ ס 6
 פל + תוקלתסו = = : םלופמק ןמ טופס דמלי תוכמס
 :תרססכ | = סתכקכ לג רטלכ דעומכ כג תוקלקסמפ
 עד ןעמל ךרכדכ רמו רקמל מיו בותכ סיעלרפכס
 סערפמ .בולעס רפו רמסכ בורעבו :וכיקל6'סכ ןיפ יכ
 ותסכב קסמ .וי36 רמסיו דרבבו * רמ ומעמו וידבעמ
 < פכטס דכמ מ : לוע סיסי 05 ללכסו * גו ריעס 0
 :סיעסר וכ = * סיכככס דנע (לו +: סולק רכלב ץכוכס

 סיעלטומ



 תדוהי לוק
 : ךכו ךכ כנמ לע קכרעקס 6כמ תל סקמ סיפפסומ
 ודי 3ע ספעמ לס שיילמפ סיפיסכמט ' סיפסכ דכמ 60%
 ןכ ילסשו %כ = "ופני רסשו :  סיעכוטקו תוסכס כוליע
 * "וכו ויט .* וכו סיכקזס ימס ססיכסכו סקילינכו : ופני
 סקינסכו סֶקילינכו ורועיס
 ויס י וכו סיכקזק יכע ססש
 סינקוק ינסרמסו | * וכו
 תעכ ויס = *'וכו סיינט
 וכ *סכס 'פ יככ 8
 ןכבו "סמכס סיפיטיב ימכמ6
 ס6וכמכ סתומלט ל טרוס
 קומפ 39 עכלר בתכס וזיסו
 * "ובו סכט סיכמס ןכ סמו
 לו = ססיתונס ליכוס לזו
 סופיככ 6רקמק לככ .ומזנמ
 רפככתס כוקכס סליכוקפ

 ספלעמיכ סל קל סתוכקוכ

 הל מ  ןמיט | ןושאר רמאמ
 ףמכו + וכמ סט \ע סדשכ 'ס רכד תלקפ רכ סיליפיס
 רפל כ סקלווכ ןכ ירמש סבו = * קפסוכ קס סוכפ לע
 טפמ יכ 206 ורופס 6 ךרדס ול ןיכס ןכנו * וקל דק
 בורל ץורפיו ספר כ יכפ) תוכמס ןמ סט סיס 5

 טרותס כתב ולי לפ ו
 יסלכ :תומלס 5 .ס6לטס דצמ ולו עבטה דצמ גל ץופחיש תרקב

 "= קערצמרפ תפסופ לכוס .רחאר הרקמב אלו םיפשכ דצמ אלו םיבכ כה
 .ודיקוס לנכ ךיד רק תט6ו תויהחה .ץרל:לב סשה רכדב לארשי ינבראצי
 0 יניקיק ,לפיספס כה ;דערפ תודבעמ םהירוכ ב רתמש תעב

 לקו סנו םדש טופ 296 5 ל 1091 ל דו לה סי רד
 כ6 סעטס 0 טקלוזכ סכהיריגנו -- = םהינפל םיכלוה

 ורמ6כ ומרסרס = * מלכו 17751 השמ םכייקלאה םונקזהינש םהינהכו
 ססרכ6 % סָּפְכ סיליקיס רתויו ?רנש ץ[כםינומש יינב ואבנתנש תעב ויה

 טנעמל רכוומט'קעווקסנו םבקציכ תרוצמ םהל ויה אל איהה תעה דעו
 טד רכו 2ק0) *1 ,קפפכ אלו חנו םדאב םהה"דיהוה ןמ השרומ טעמ
 ענסס ססומי טקמ לט6 סכו ףדר ןכ רחאו םהילע ףיסוה לבא השמ םלטב

 סקלו סישינכס .5כמ קלוד
 לומעב 'ס רכרמ סיס סלכל
 2 לכולנו = סע *"וכו ןכע
 סע ןרכפו ססמ )פס ס3עמל לכוש סמ וכופל ללכמ
 ומ קעיסוק 53 סעורוו ריס םיכקז יכ למול *סקמלס
 | לכמ .סוכ .סבימנל רטפפס 036" ביל סע 'ק ןימי קל
 ריס 65 = = : סקיל סכ "לו וכיע קתסכ 53 סםלב רמסכס
 סיס *'וכו סיליקיק ןמ קסרומ וטעמ ספ יכ סוכל ססל
 ורמלכ תומסלמו סיכלמ סמ ט'פ סנמרס ילכל 56 ךיכפ
 עו עלע * ןוט6רס סד6 סוטככ סירָכל ססס לע
 לזנק לעו תוילע יופב לעו סיד תוכיפס לעו 'ק קכרב
 רכיכל סט וכיליב ס5כק ןק ןככט 590 סיכילק 51
 156 לעט ס6רו סלות ילכד .ללכמ ןפפ סטיכ תפדסו
 רטכ ךפ רמפכס יס ןמ רכס סכ5 ףיסוק = * סווטנכ
 לכדס טיס ןכו = * תוכמ 'ז 6כמכ וכ 69 ומר וספכב
 בע לתו סוטנכ סקלכש כ * ססרבל דע סלועכ לכב
 םירפס קסכוו = = * תירסט %לפתס ףוסו סלימכ 6
 ףיסוס בקציו יסויק תוכפפ פרספ ספפפ ףיסוקו רטעמ
 ומע סוטכנכ סורכמכו * תיכרע 3לפתקסו * ססכק דיג
 1 סרוק סקלטבו וביכר סטמ פכס דפ תורותי תונקב
 סקמ םלומ תוכמס ויק לשש סיליפיס סס ו3ל + לכע ודי
 :סד6מ רעפ סמל ומכע לע סמיפ כלו = * סער סכ דע
 :[% * סמס סב תוכמ יםורומ םירס6ס ןולכז טימססו סכ]
 :סלקס .סליכיל ןוטלל ותויסל 70 פכו יכ כמו כוכש

 ולופכו *  לוכמס רסס סלימיס וכ סגד סתכ סיס סב כו
 ןמ ספרופ .תוכמס ןיס [ר6 ימנע סל סיט ייסמ רט

 םוכקס ןורכו סילקסו תוכ5 הב ףא וכרטצנ אלו כיסו 65 הערב םהירהא
 ןורכלכ סילכוכ ' ספויס)

 רופסס ףרכל ידכו "ימלוקס
 "ידיסיס קסורו רקס סמו * םיססויפמו סימול סירבדב
 [רוכס קפמ ןפויסוכימשיסוב ןווכ 05 קונו ססכ סכ
 דע .סיקפוסמ טקויס 59 סרויזפ יס ךומסכ ירסס תי
 ופסק קר וסל6ק סע סיק)6 רכדי ךי6 סרוק ןתמסוי
 ' * 6כיט ומכו סיק56ק מ םירועכ סיסכא תוכמ ןמויס
 לפעמ .תוכממ ססרכס ומכ תכקכ קמפ קכססמ סקיסו
 ירכדכ רכולכו סלעס סממ וכ (כויכו קסכיל'קססוימס
 י "וכו 526 ססמ ס5טכ 651 : ג עמל סיפבומק סכלרס
 סמ סע סו 'קלכי ךיש רמק ךילע ספי 36וטס קור 5
 5% סוס ךרלס 5ע לדניו סוקי 5 יכ '6פ למ סכוסס
 סנספ ט לכד ככ סנ 6501 *'וכו סיילכטס יסומיכס
 סמ סקולע ספט ףיפוק רס6 סקס סידיפיס תוכמכ
 סמק 35 ךיפו תיק5פס סרותס .ןיכע 206 וכ סלטוסט
 ךמוקע :6פ'יס סט לכזס יקל6ס סומיכס יסכתכ סו6קפ
 יפס ןילוס 'םמכ וכינספ סמ ד רומל תש ף5ו ףכת 6
 בתכו = * ומוקמכ בתככט 586 רס(כ יכיסב קסכה ליב
 סכשקכ לנכס נודבה רקעס לע ךכל סיס סכמרס סט
 תי6לס ספט יפ3 * רסזכ יכיטכ רמסס סמ 6וסו תלו
 "וטו וכ6 ןיל סויס יטיע ומ'וזמרמ וכ6ש סמ כט תעדל
 "ופיבכפ סז מז סכקסס 53 ?ערמ לע בטס תוכמב ץש
 וכפמ וכי6< * וסס ןמ רכל סולכומ ןיפס סו ןוגכ ויכפלש
 ומס ןמ רכס וכילע רספ סשממ יפכ 6% סכל ולס6 קכסס
 * .ןכ ומכו = קס ןמ רכס רוס סייקתוס יכיסכ סוכס סטכ

 יש 2 10 7



 תהותי לוק 4
 יכלו וק:ע למ לע וכיכ6 סכרכ6ס יכפמ ןיפמ וכ 6

 ומכ .לועכש וכיכר ספמ 'ע סוכ סבסש יכפמ 86 ותיב.
 סיכלוס וכו ןיש קפככ דינ ןכו * סע ןכיב6 ססלכ6 למש
 שרת (5ס * סערמ תוכמ 36 *וכיכל בקעי רוסל 6.
 קטמל כ ולמשכ פוכמ גילת,
 י'וכמס ללכמ 136 9כו יכיסב.
 לק לכ + וכו ויס לו :כע
 סמקלמ ולכל וכוס ₪
 סתלוכנ קנלפסע סיס 5
 קמסלט ידמולמ ויק 5 יב
 עורזו פו סתיס ס תק קב
 :ומל סעיסוס קי וזו
 ןמפק- .וקז:ךפ:.ןמיס
 ?תָמְסב יקלפב ₪65
 לס6 יקל6ה : ןיכעס וס
 רמ6מ = [כ :ןמיס < .תלכז
 וכו ובול6 דוכס ורבתסו
 כומ6 ךכמ6כ גט ןמיסבפ
 ןומסמ .ודי-לע סלרכ 6
 "וכו יקל לָבדְס תורכסתס
 רכד קיפשלמ טע ןמיסכ 3
 סנתכס עו = : תירס( ד
 תונמס קלק 55 + "וכו כ
 יקשפ ןיכעס סכמ 601 פס
 תופלפכב וכרכ לכ ללכת
 סקקע ספע לפ5 קס

 יושר י'יקכמ תשיכיב לילפס8 =
 ומכע .דכמ .לכקתסל וש
 רוכזיס :ימיס רק .לענמ 0356 ססלפקמ סיס 5 0
 תסיטי ןוכעב תויולתס תוכקס 36 טרפב זערו = * בש
 סכככ ןופ יכ : סמלוזו תורוכב םודקו סספ ןכלקכ ילנמ
 וכל סיסי 65 ותתמס לע רזובקס לכ * .וכו ותמסמ בלב
 סלוכפפמ 0לו .יפסכמ 6: וכו יפפכ קפס סופט ופקוכ
 55 סקיטקלכו ססיטלכ סיפועס פירכמ יפוטלסכ 5
 * סידס ספעמ ו ססיטלכ .לזפ ורמל סרופיכ נע
 תו6לפכל ודנועס ןויכו \ סיפטכ ספעמ 155 ססיטספב
 סמעעב ספובחקס טפסק.סוקמ 'ירכמ רוכ ףרכמנכ ןקמ
 רפ יכ קפס ןיש = > סיפסכ קסעמכ עפרס ספט סילש
 סיפסכ ספעמ סופמ .סכייכעכ קפוסי 3 ססילעמ 3
 סכייספפ * וכו ןוימלמ 6ו : סידס ספעע תפוכסת 6
 ךסמכ סיס 65.ןכ סאם יכיע תזיסש ךרדכ \סס.תולנפכס
 וו : רוקב 3עפכ סלכסו םויל תויכע פוקס ןוימדס ןמ
 תלובספ ל סילפלס טקיימ 35 "סיסורוקיפ6ל עוסק

 רבחה רמא ספ

 ירזוכה רמא ופ

+ 
' 

 ןושאר רמאמ .

 *ו5 סתחמ עסל יפ ףוס

 עקבו קרמהלמ ידמולמ םעה ויה אלו המחלמ
 וב עבטו וכותב ורבעו םוה תא ססל 5 םקהילע
 ינב יניעל םיתמ םיה םכילשהו וליחו.הערפ

 ב : עוריו ךורא רבדהו לארשי
 תמאב יהלאה ןינעה והז ירזוכה רמָא לפ
 ןמ .ןב. קרלתנש קרמו 5

 ותמאמ בלב סנכנןיאיכ ולבקל וא תוצמה |
 אלו הלובחתמ אלו םיפשכמ אל קפס וקמסע כ
 םִיִה עקבהו תוכמה סהל המדנ ולאו ןוימדמ
 ןמ םתלצ;קר םהל המודי .אל וכותב םרכעְו
 ראשהו םללש םתחקו'הידיבעמ תומו'ודבעה
 . : םיסורוקיפאמ תושקע הזו םלצא םנוממ

 קרזמ רתו* קרז ירחאו
 - םכיעברא רברמבודמעש |

 תורבנ סחל םהל דירוהו ץרז ןיא םוקמ הנש
 : הנש םיעברא והולכא תכשה דבלמ סוי םו

 החדמ םהב ןיא הםסג
 םיעברא דימתמש המ |

 םהילא םיולנהו שיא ףלא תרואמ ששל הנש
 הבוח ןכ סא תבשה םוי קלתסיו ימי השש ררי

 (ףפיהפ רפ . ןמיס

 וחוק שב סירכמ .ימוטרתט רמולו * םופטכו סילס קפעמ
 וקרפכפ ליסט סמכסס גוסב סקמ ולוד לע קל קעמל.
 סו תעיקכב יידלכס וסור'כ רעסמכו רתיו תוספב וכ

 שקע ירכק כמ סס יכ <
 .*-סיסוכוקיפסמ לוקלקפו
 וחכ .וכממ רוס ₪ טילקוסס

 :"ש יס ימיעסכ (כיט
 יסמלפי הפ ןמיס

 לתוו
 דע יתרלסס | סממ .ליסכמ
 לכמ .ךל 6כ סלפסל סכק
 םדקעמס = רופסס | תויס
 ןמז ךסמ סידימתז סירבדכ
 רזוס סזק לוכדסו = * ךוכל
 49 ןמיס  םלסקכ ורל5
 "וכו ,תוי ליסכמ ןיכטק 6
 ספקב וינע  ףיטומ ופכעו
 \*פ0נכ םקפ |: תבפפומ
 ועכ סיס ספד ס(ילכ יכ

 : 5 ןמיס רוכזיס
 6 0 ןפ ןמוס

 סָקָּכ ןיק 7
 םירכדס .קולקל + סלע
 למפו = * ןוימדו  ספוכסתב
 לכמ סכירעסלו סתומדל סב
 6%: סחדמ ,ססל ןי6ט סמ
 ומי - סיכו6מכ  סתולעקל
 סירכוכס 56 ירסמ דסי

 סלסכ "יפיסומ ספווס לע רכסס 06פפס לפ6 סכורסמל5
 ססדמ סקכ ןי6ס רמוס קריזנל סייושר ויק * קנלפוק
 יה סתנרדמ לדכק תכיסכל דרי לט 050 רממו לקמ
 סקפ תויס יתלכל דסי סקמכסקל קר = * ףידע וקייכיע
 רימקס קמ = : 56 - סג רמשמ וכ ולי ןככו *=-סקדמ
 לטקוו 65 = תכטס סוי קלתסיו סימי ספט די "וכו
 . ולקמ | *'וכו סכוס 2% ךכ רק ורע סע סזק ןוסלס
 * תכטס סויק 36 הזס רופסכ תוסוסנ רכס לס ויכיע ןיש
 תכוס וילע תולתל דפי וכממ ו5 קל ירזוכסס תויס סע
 96 -סג סלעמל ורז6 סע רכוסמ וס לכ6 = * ותלכק
 וכ-ורמסב = * סל5 סמק סמ םריפו = * ססרמ ססכ ןיס
 ף56 דקל סכט סיעכרפ דיטתקס סמ וס ססמ דס(
 לע סדיעמ לודנ סוסרפג רבד תדמפס יכ .* וכו יל
 סיטי .קטס דרו דימקמס .6ןסס רכדסט 'כסו * גתפ6
 , פכדכ יכט דע וס סיס תרימפ יכ זיכפס סוי ןקכתסי)

 לככו



 רמאמ . .חרוהו :לוק

 לכמ .3וד ב: סיס. םכס טז מק 'פכ ע50ר'בתכ רככו
 לו ןמכ ויס בר ס'סכ יכ ססמ לי לע וטעכש סיסכס
 < ןכס6 :בע | * סיקס6ק סיסכס לכ לו זכש סיר6

 טל 50% ךמיס | ןושאר
 סיקכונס ס50ק .סיפפוטס רחפפ ויס סע יכ קכוכס
 סלק סנכלמס וו5עמ קטל וכ 5כס סמכ סעס וכימסט
 קסמ סו יכ ועליו וכוכס קל6ק סותפומס *ע סכמפיכ
 קל רכזכְס רופסק ןע וכ ותרכד 56 רכדס וס וכו וילכל לע ךומסל יופרו וכ םיקנ סול רפ5 וס טיס

 תַבּוס .וילע .תולתל דתי ל
 ןיכטס ..סיסס .יכפמ יכפמ
 תלר יתלכל .וכ קכדכ יקטס
 רקעככ | (וסס | סויכ ןה

 :סיִעיִס
 רסזוש תכפפ זפ מיס
 סומ -סיפע י
 סקעו וכו סלועס סירב
 לטוכ .יכס שש 55 = .*'וכג
 קרימפב וכקוכוס לע וכוסל
 'ק .םולק .ותזלקלו תכפה
 6 וכליכסס ולס = דכוכמ
 ותדר :תוקלתסס סע ןזה
 * קבסס סויכ קבשס סויּכ

 56. תבט וכ-יכ וטעודוק

 ןוכעספ 5 ןינעה .קריהש .ינפמ תרבשה לבקל
 ,תפו% לקפה וקקאה ו
 הזמ.וילע רהזומ תבשה - רבה רמא ופ

 תששב םוועה תאירבמו
 תצוהו ורכזל ריתע ינאש הממו תישארב ימי
 וכ65 .אבש קרמב ונימאהש ;רמ סע םעהש
 סתושפנב ראשנ חלאה םיתפומה רחא השמ
 פולש ידכ םדאה םע םיקלאה רבהי ךיא קפס
 תמחמ הבשחמו הצעמ 'רותה תלחתה הזהת
 םיקלאה תאמ ץמואו רזע והרבחי רחאו םרא
 םדא תלוזמ 'היניעב רובדה קוחכ היהש ינפמ
 קפסח .ריסהל 'ה הצרוימשג רובדהש רובעב

 לסל ויטפסמו ויקס רומסלו
 וטעס מכ ססיכפ5 סיסי
 שונמ  סקככ .סכס דע
 זו * וקמוזו תספס קרוקב
 פע סיפענס .סיפפומס יכ
 עכטס ימורמ פג לע ודו
 ףויז .טסס .לכמ .סיקוממסו
 ע ןוופע וסוכקכ-קלוכסת
 לכטס זכע .סד'ט יכב לכ
 פוע .דכמ .סז :םורספס לע
 לככ וקילכקפ וי סולכ יט
 פעל סיכסקכ סכפי רפ6

 סט = ולס ודי לע ןוינע
 = לפ6.כוטס 56  ולרועפס

 לכ טו סעו :-* וב ץופסי

 וכויד *ץרקו סיעס קכ65ממ
 7 7% ץקרימפ לע ירקזומ וכתויסל
 כמ תכט וכ כ וכעודוס וו * ןקרטעכ רדפו דוכס
 תלילי סוקמכ 3 כטס תש וככ ןקכ 53 וקכלנמ
 וכל דימעס סט מש כיס רה יכפל וככרןיסכ לכו ןמס
 סירסוומ .וכתויסל וכויד = * ותריעשו ותריכז 5ע קוכממ
 עכו סב .תסל לע | * סירוכיס לכ כוס ןכ יכ וינע
 < 086 טס תוכליכקסס | :תפפוכמו סלופכ סרסוש
 "38 תבפ וכו = * פבטכ דקולס סע סיעוס רםכ ודילוס
 ןמס פדירי סוקמכ קבשס תש וכל ןתסו .* תסמלמ לכמ
 וכל ןפכ רטשכ יביס רס יכפל וככרקסכ ויווכ רוסו ספסת
 :לכיט ומכ סיפרט סקע סירכלס תלפעכ קרוקס ת6
 לע וכתבוסל יטילפס סעטס סכס 963 סכל 65 .סכמ6ו
 והכול .יכ דיתעס סמו ורמפב ומת ס קר תכפק תכבק
 ויקוכסכ סרוקס ןקמ .ןיכע .עולוקלו ךיפמקל 00 יב
 יוכבד קרפעכ רוקט םיס יכל עיביטכו * ררסס לע
 סלותס .תומ< סקפ .ולמ6כ .סז .לע ולושיכ סלעי ול
 ותוכמ סמדק רככשו קכס תוכמ ןסמ דסס = * סיטרפו
 6 רב לסוס = * וכו סעספ פוסו :ןטס תללוססש
 לותע יכלס סממו סל עמל ורמ6כ ומתםו ספכ כקכ 6
 דטעמס 36 וכרכו סרותס ןח ןיכעב לוחתקו "ורכז
 וכ :55כויו רדס לע ולופס ךיפמי סזכ יכ 6לפכק וס
 = סמ סע + ןווכמס .לויכ מל םסל ויל6 וככרכוסס סק
 * וכו.( ספמ וכ כס 05 ) -י סשמ כ .סמכ וכיקלסש

 השודקה .שדקתהל םתוא הוצו םתובלמ הזה

 "וכו

 לכלי ךיל קפס .סתופפככ-

 : +ןכו סלק סע סיק36ס
 עטקמ סכטסעו .קכעמ סרוקס קלססס סיסת (לס ילכ |

 סיעטסל רופיכ סו לכ = >> *'וכו וכלבסו רח(\ 0%
 סיס סו * סר( יככ סע םיק)ל רכדי יכ סתכמ6ס ךרוכ
 סכססמו סכעמ סרותס תלסקס סתיקס וכספי 5לט ילכ
 סז סיקו| = סכס לע קטמ לס וכווכע וכסס רשסכ -  וכו
 קפסס ליסספ םיפס "ככל ןכ לע סלכ5 סרופס .םינחמ
 םדינ סלותס דימעקל ילכ ךומסכ רפכיס ועכ ססמ

 סעס ולכ רפסכ וכ סייק פופכס למשימו * קטווקויקקוק

 וכמע קס רכד ספק 56 ורמשיו קוסרמ ודומיו ועוכיו
 סטמ ביסי 16 = *'ובו סיק56.וכמע רכרי לו קעטסכו
 63 סכת5 תומכ רוכעכל יכ ן6ריק 6 50רשי יככל

 :36טסת יקבל סבממפ לע ולרי סיס רובעכו קטק
 צידוק *סד6 תלוזמ סכיכ'עכ לוכדס קוסל סיספ יכפמ

 ןמלככ .ססמ לע - ססס קמפ .סיס 5 יכ סקפמ קכמ
 5 =* וכרכד רטב ויק6פ בורק םילכ כטסכסו סלכל
 ןומכ קכ רובדס .קורספ6 סיפול ויס 590 יכפמ סיס
 תופיכמ קנכדמכ וכממ .סטמלס סמכ 6 ולכל סל(
 רוכעב סוו : סיימסנ יתלכסמ וכממ סלעמלס סב 65
 לכ לע ןוינ פס סיק6ק רפדי כל ךיו -* ימטב רובדסש
 סקוכלמ סוס יקפסס ריסקפ :ס קכרו = : קדכככ סלוכ

 וסילל סוס סויס סקנעב ןכ ירס( וליעקמ מכ
 קוספ 5 עכלרס תפר ןסוו סדק 9% סיקנש רכדו יכ

 רוכעב



 תרוהי לוק
 מיעב וע יכ כפ6 = * ךמע ירכלכ סכס עו 5
 65 ססרכמ ערז יכ = * ןוסכ וככיש יכ סס כתכפ ןפמרס
 055 י'וכו םתוכ(מ סכ וכימס וכ סלובככ וקפתסו
 מנו סמ כותכס 6קליכמס סעטמ ע36רס תוכזכ סייסש

 ו זמ ןמיס ןושאר רמאמ
 טו יוללס 6 ספוככס תגרדמ) פיבק 65 650 דכ לע
 וווכס לכ6 = * סיכפכ סיכפ סיק56ק ירכד עועשנו :'וכו
 עומסל רמש- סר סיכפכ סיכפ רכז 65 סל עמל רכוומס
 ספ פס יכ תי ודסס כור לע סזכ סרוס * סיס ירכד

 ךכ סג סלועל וכיפ(י ךכ
 לומעל ידיקעס יס בכב סב
 סז לע וילבד .ויקו ךילה6
 ירכדל סולכד ןיטמ ורחב
 ורמ6כ סכופכס : סקרכשל
 םיולנקו : רסמו ויס קסדקפ
 : ספולמש וסככו ול
 טונזסכ ןוחכק לכלס ססז
 וז ןמיס ימילסכ סו ןופלכ
 :ןמופו קווס ןילעכ נעו טל
 י םיסכק מ .קוטירפפ
 וכ סס6 06 וסגת 35 ורקזב
 סעס ל סטמ ןכ רפ%ס סמ
 לע סוקמ לם ויווכ וכעדפ
 סעפ וכ רכזכ 65 סו קבּכ
 ססעמב סעפו יווככ רכקל

 תומוקמכ = ןכקס ירכלב
 סערפ לכ קסרפכו סכר
 תוכרב יכ קרכזו = * סל לכמ
 וקו םי5 יכרד סרומס בלס

 -ס = עפס וילע לוס יול
 ( יכטסמ .ו'ל 'פ ) = ס(וככס

 רב ץוחנה רכדה םשו ךיולגהו ;דנופצה
 ירבד עומשל ןומזהו םישנה ןמ תרושירפה
 רנרדמל ןמדזנו םעקד שדקתהו לכיקלאה
 סיקלאה ירבד עו/פל ף* 55 עומשלו האובנה
 זרמדקהב םימי 'ג רחא הז היחו םינפב םינפ
 שאו םימערו םיקרבו תולוקמ תולודג תותוא
 תעהה שאה ?וראשנויניס רה תא הבכסש

 זרא ןיאודו םעה" זדתוא ןיאור םוי סיעב-א
 סעה ץמשו ?קדנממ 'אצויו זרכותב אכ השמ
 זררותה רומא סה םידכד תרשעב חצ רובד
 תוצמ םהמ רחא ןקיפרפו תורותס ₪3 הישרשו
 :ןמה תדרוה םע ותוצמ המדק רבכו תבש
 "שנאמ ןומדה סלבק אל םירבדה תרשע הגו
 ונתנםידלאה תאמ םאיכ איבנמ אלו סיריחי
 רבדה תוארל ?זרשמכ חכ םהב היה אל לבא
 .תוהחה סויח ןמ םעה ונימאהו אוהה לודגה
 תראמ ותלחתתו רובדב וכ רבודמ ;רשמ יכ
 עצלו הבשחמ וב השמל המדק שול תולוכה
 ובשח רשאכ קראוכנזה הדוהתר תולש קרצע

 לועיק ןמ רתוי ותעפטס לי
 ןתוכ וס ספי ןיפכ ןתוכ יכ
 מכל רקס פ 6ץתי 3165 זמרו
 ןמכע סדקמ סדס סכועמס
 סנרס וקוס סיטדקמ טעמ
 * "וכו רוקס קוקס סה : כו
 צפדמ יכיכמ ולדתסה לככ
 .בקז סלפע טס ךי6 קולסל
 סיסע סוס רסכ סיסלומש
 שר ירכלב רכוומכו * ץוכמ
 סכפסו ולמפ לע סיטפסמ'פ
 "כוקסו ןכפס ןמוק3 תל ךל
 טס לכח | + רבו סונמסו
 ב5כב וכמ סרסע סלפו אמ
 ומיברו = * ןס תורכד קרטע
 לטיס תולסוסכ יפ קילעמ
 תוכמ רובלו רוכל לכל
 סנ6ו =: 3ע * וכ תויולקס
 ןכרסעי* וכו ורבלס תרסע
 סלנכ ועלס סטכע סורכלס
 סכקרסכ 65 -ןיפול ךותסכ
 פובלקס יכססמ וכ פ בתכס

 וולט םרד סוכדס סמ לכל
 ולקסכ סוס וסוק סנע תויסל
 סנ * סמט רוכמכ סמכסב ולכס תועבפו :י וכו ובזקל
 'כויסת קר * סמוסתל ץוס ופכי לכל וקע סילשי ויפוילמ
 י ןורוכעי לכ ספ לוג 36 תוופו תורטיריתולמ 5כ
 וקבססמ .לטכתסכ ירקעו ץוסכ רכדס ספ .טרפכ%
 נוכעפ סרוקכ לכ = * סיימקכס סיכויכעל ויתוקופקפ
 ר6כ רט םוסמס סוס ללככו ל בטמסו סתסמסו לכמש
 חכייס כקס 'מ פכו * וכל וס ספרס יכ פודמכ וטסר6
 סקכסס יסכ6 קונרדמ קלספ יס סייפונק סינוכעתס
 טפו = וכ3 ספרס וס רעש פוקס זכו = * סיפיככס 5
 ויקו ולמלכ = * וכו ןומזסו = : כע ססמ לפקס סולט

 סכופכס סטודקק דנככ * טדקתסו :יסילשס ויל יכוככ
 .: ורכז סדקפ ןומזס דנככ * ןטדזכו רכזט סיופבסל
 38 'פ סרומח תלומכ כ רסש = * וכו סלוככס תצרד5--

 סיפור ויספ פעלו יכוס רס רועמ סכמס ורק יכססמ
 סיליספמס תוקרוכס תופוקס יעמופו סנודבס 9570 סנכ

 בוק ועמס לרסיו סטמל סו "קבדתו היתובשחמ וככרזי שפנמ םיפוסולופה
 5דככ 633 טוטפו סופע

 לוקספ 16 * סעידוספ רכס תיתסתל לרוי סטעו סילכל
 כ סיסי 6לו יככס יכוסלרס סילכרס יכפכ סכז65 עזףכ
 קעדכ 65 סג = *לוקס רפ6 סול עינק 59 6פס ןמו
 למוט6רס סיכטסו טוטפו סוכע לוק סלככ ועמסס ןבמלס
 לכדמ לוקס ק6 עקפ ולב3 סשעו תויתו6 ךופסב סדכפ
 טירכדס י טלסי לכ ועמפס רכס תעד קר ספככ ויצ6
 6יכס ןניזסס וירחשו * תויפופכ םיכתסכ םירבל לדכסכ

 "3 ולופיכ ףוסכ ןכסתסו פ ו3 רט5כממס קבכרמכ
 : 690 וז ןמ-5ל * "זכו סכ סס5 קיס 5) לכל ג תורכדס
 ?ם) יל ןוספר ירכד סיס 650 * וכו סץוככק סיסת 0
 פומוקמ לע .ךיתורועקו לעופס לכטס פולו6 לע ( 6
 ססמ נכלרקו סלומס כרס לו 5ע סקלכד .סכ וס
 "פ סככ לע סרומט בקסס סמ דופ ףסוכו = *וכסרדת

 רוטט ךרדס לע "'סיפוכטסמ וככדזי':יכטס וקלסמ
 ולסל ךל ןכתיפ < ןפוש סזישכ כס ךוז םקכ ' ןיס שש

 רל ז
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 56 עינק 16 סתקמ6 לע .עומכסס .יללכ ןיכק ספ
 רספקו לעופס 5כסס לכ .יכסורכ קכלק .5ל שק
 5ז סר ןווכט ק5ככ + לקירב כ( : וכו ךמו6?ככיט
 רמזכט 5קירב בכ ילמפ ןיכבל וכמע דח6כ סוס סלק ןט

 0 זפ .ןמיס .ןושאה רמאמ
 יטכ6 סע קדיוותס .ס(וככס יכ קס ןמ'ס יטימסכ וכע6ב
 טתיסט קכיכטס חכמ סירועכס סיכסזסמ קכס מ יכס יב
 65 ןיככס יכט עכט ס6 סלוזו + .כע .* וכו ןופסכ תיכב
 סיכומס 310 ילכדמ ס6רכט ומכו = * לק ןיכמ לע ופיסוו

 טוכ סכוקכ דק יש סכס
 כפיב רככ) * כע סידכס
 לכסס לע ףוטמ כחס וכייכע
 סימטס לעס רפסכ .לעופֶס
 'פ ג רעפכו וט 'פ 6 רעט
 'פ 57 ךלמס ווכנ רפסכו ל
 ;"וסולוכשיו וקוכזעיו : 9
 ולזעי ככ 116 לעופס'כפס
 :ופלכמק בע ספיסוקב ותוש
 לנכס >י ריכנ6כ- 55 וספכָב
 וקכטסתבונוירבד ןוסו ורמ6
 וקמק רבככ = = * ויכיעכ ל
 07 סישכ כו ול סמדקיט
 5 * וכו לטלי ו ::ומע
 סיפוסוליפס- 326. ןכ .רקקז
 סולכש סעו . :.סרכעס ךרד
 פורפטס ורסוי סזכ סב "ובו

 בפס :תוק וסלו : תּורכוכס

 לאירבגב וא שדקה חור ארקנה לעופה לכשב
 תעבול המדתיש רשפאו והויכשיו והורזעיו
 רבדמ .שיאכ הצקהו הגיש ןיב וא'ורחב איהה
 וינזאב אל  .ושפנב .וירבד עמושו ומע
 רבר'רובה יכ רמאי זו ויזעב אר ותבשחמבו
 לודגה רמעמב תורבסה הלא וכסו 5 ררסוי רב
 'תכמה ןמיקגה רובדה ג הולנש המו אוהה
 תוחול ינשכ הגה וובדה תרשע קקחשיק!גה
 םתוא וארו השמ 1 םחוא ןתנו תורקי םינכא
 רובד םתוא ועמש רשאכ קמפ ל יק\א בתכמ
 ןורא םיקלאה תוצמכ השמ סהל השעו יקלא
 ינב ןיב הז ראשנו עודיה ןכשמה וילע םיקהו
 דע הנש תואמ עשתכ האוכנה ימי לכ "ארשי
 דּכובנ םכהְלע רבגו ןוראה זנגנו סעה ורמש

 7 םרנהו ב 4

 ןכרסס דע סירכמ םסוכימ
 לע פק יסיכט שפ ף%6 יכפס
 30 ל = :ןוש(רס ןיככס
 בקו לכב פולג לס'ע *וכויכב
 סרדסט ופכו יכט 'תיכ לש
 ויתוכופפב ביכק 'ן יול רכס
 ןולפפו סנס טק .ןמימ
 "יקי מו סיכס רשע קתקס
 6ל| *  סרסעק. רוכעכ
 < ומשיביירכס סוס סב יתו6ר
 סיקת לבסס תעדס כוסספ
 תדימע ימוטירמופס פעדכ
 סכס . ל וס .ןופ6ל יב
 וכופיכ מדקסכ .6'בס'רכסב
 יפמקס קטסכו סיכלמ 'פסל

 ולכעי יכ ( ד 'כ םיכלמ ) .
 סולדי'דוקויכלמ פוכטךסכ

 ומכ סיק36 .בפכמ וקויס סל כרכחכ יכ * וכו סיסל6
 :יקַ רוכל ותויס ועממט סמ 5ע קפס סכ5.000כ לש
 רכדכ תועטו סלוכסתל שוקל ןיסו == * ךכו טז ר6סכו
 סיכסמ ס6רכ * וכו ספוככס-יעי לכ :סימי רול ךסעב
 קפפ ךרופכ ןויככ 'כיכטס סדימפסט נכס יבסכ ו
 סיכמטכ יסיו מל בוקכ 5 סיכנמב יב ו רו%יבו "סבש
 סירכמ [ר6מ 56ר0י ככ תסכ) סכס ומ עכרמו סנט
 סעלפ ךולמל ינסק לפס 6וק ויו טדסכ עובר סכסב
 ותופכ דע סכככ סיכס עכסו * 'קל תיבס ןביו ל6רטי \ע
 סירכממ סתקכ תעמו = = *םיכס עכס וסכביו ספ ורמ6ב
 +ובמכ %5רסי ץר6 לוכנמ (וסש יכיס רס 56 וכ רב
 16רטיב: תורסל סכיכטק סליחפס | :*ד* ןמיס יכסב
 רקע רסל ןוס6ר תיכ ןברס לע ץרלב ססע סליעתספ
 זפקל ספרטכסבו = *510 פד יפמ סכס יק ורקע לש
 ןוכטסק סוכס יחפה 6)ו ונע ורקע וקק סירכוככ
 תפוככל55כ :ןווכ לו ולקפב רפ6 ססלמק .לוכעב
 וקכ * סכיכס ספ ספיס לו לי6וס מס תיכ 30 סכש
 ןוכעס .סיס רכט ורמסכ דכ ןטיס יכסכ קז ע סרוסמ
 טלכ "מוכסמ ויס 15 סלספב רטסכ לוק ןמווקיקל6ס
 :9%0 דמל סת6וירבד ללכמו = * וכו סכפס םפכב בוסל
 ל סכמלכ וקודעו = יוזמת לקפקכ לכדס סלפוש

- 

 לע .סיק56-תוכ ןברס רע
 סוב וכמולס 63 סכמ6יכ  -י ל רפסמל סלוכב וכיכי
 פסעו רסע פכע ירסס (קודב .סכס ץוקל ןיכס ןיוכל
 ,רסע סכרי ףידעמס יכ * טיפממכ ךס6ו קכרמס דח6

 :לומססס סמ .ופכ ןוכטסס סוכס \ע רסעמ רקוי ו6
 למלט סממ וכ ספל "וכרכוס סיכרדס יכס לע טיעממק
 :סכס קו 636 -סיקכ יכטק תלימע לע וכ  ןמיס יכסכ
 ז עפ ריכוטפ מכ * סכט'תו ₪96 יכיעב רפיק וססכט
 :יממקס קעדכ וקעדס ןימ5סל יפוכותסע ויטכ טעמב
 ספ ולמש יכפמ סרכומ רכלס ןיפס 556 ירכוט ילסו
 ;שולמ עטתכ ףכמ רמול דוע רטפזו = י'וכו ף56 ומב
 ₪ג בוריקס קלרוסכ טספפפ סקוככס לכ5 ןיכ רכזומס
 תולמ- עסק ךלולכ קינו = * בט תיככ קלוככק תומסל
 ספ סרוק סכיכסס קדמת .לכ6 כ ןזמיס יכסכ רכזועס
 וקל י ןורסס זגנכו = :סויפרכ סזו6ר לו סוכמכס בע

 :לועו יז זכנכ ןוכ6סס (וכרשיכוס'פ שט ) רמוס תעלכ
 :3זק ירכדמ-וכעדי לכבו : 5כ מיס ףוס יטילטכ וכרכזי
 :'פ ס9וע רלמבו גז 'ע סוטוסד 6תפסוקכו כס סקלפכ
 : לוע יכ ןיעדוי לכקו  *וזכנ סדוסי ךלמ וסיסי יכ 5
 : לכ(בלסובכ סב רט קלוגק דע וסיפ6ימ 'מטכ תוככ
 / לע טכפ תוסס עטקכ רמסס סמ ןכ 5ע = * ככ ךלמ
 < םוריקס ךסדכ .ןכויט ווקר + ןוכקס :זכגכו סעק ורמס

 שת |



 רמאמ | תרוחי לוק ₪
 ספוככס ןיכע ס%תט סמו = *ספוככק 5 סלקס וכו
 לענ ויתודו6 לע ךיר6קפ סמ 6וס- * ןורסס קופיכב

 5ע "ג ןמיס ועיכרב ביס וכו :6* פג משו סירקעש
 :'ןכו תירכס ןור6 36 סיזמול ןכו ריש

 0 טקיפ | חַפ ןמיס
 יכ שככירבד עמוששימ | ירזוכה רמא 02 = סכו6 |

 סכגומה מע רבד יקמה | < .לוכדס ירקט"ןוסנקק תעצ
 סחייש ומע ןידה הז תלוזו תוחולסהל בתכו :'יילפנ סילקמ סס ליקכסש
 טכמישאהל ןיא םחא םגי משגהה תעד םכי סנססכ וכול 0 ןודפ פי
 הגה םילודגה ולגה תודמעמל החדמ ןואיב .!טילפפפ סמל "וא
 : 0 8 תש ןויעסויט סטיס סמ וג יכס6

 זרשקחה תרכלשהב תיכזל םכתא ןורל שיו יזע סרוסט סמ ךפס לע ו = /)
 : ןויפכה : ילכשה ןויעהו

 רקשה ןמ לאל הלילה .רבחה רמא עפ ₪ סלי  טפ ןמיס
 קרמ חררותב .תובושו 0

 תרלחתו רקש והמישזו ותוא קיחרמ לכשהש
 סידלאב ןימאנש יווצה .אוה םירבדה תרשע ןכממ קיסלמ'כלכ )יס ופ
 תושעמו םירחא יקלא דובעמ הרהזאה ינשהו קומו 526  *לקע תפס
 םישגהמ רבד לש וללכו תינבתו הנומהו ל. וס תוקמ6 תרטמ ןכסג
 םיממורמ ונחנאו ומשגהמ והממורנ אר ךיאו .ופקוקכ 6כמי לכו שרי 5
 זררברמה שפנכ תומשגזומ ויתואירבמ תצק יוסכיזכיו טס וקד כי רבד
 ונמע רבדי רשת יכ תמאב םדאה א ה רטא 'נפ לנככ יכ 96 ןוכנסו
 אלו ובל אלו ונושל ונניא גיהניו ליכשוו השממ - ב 0 ב
 תרבדמ שפנ השמו השמל םילכ ה ךא וחומ 0 למ 6 5

 י'וםנקס תעד וכי םסייעה אלו .סוקמב תלבגנ הנניאו םשג הננוא תרכמ
 קרב .ללכהמ איה .לצת אלו םוקמ הנמס רצי = םכלפס וכול וסווכ כקו
 | = .למנו יימכפס ןויעסו טקסס

 ןושאר

 0 מ
 סיפח * 'וכו סרותב כיסו

 סולק ןמו כועכס ןמ

 י טפ הפ ןמיט
 "עפ ףללס קז 3עו * סיכיע לכל סעטנקס וכממ קיסרכט
 'טופכ סכומת לכ סתי6ל 65 יכ'(כס סמ קפס'פ סכ/לס
 63ו-ףונ .וכיש פוקט יפפ סכומת 5עכ ומו6 סתנטק 63
 | ולי וכסיכומ סז סב *וסממורכ 63 ךיסו : כע ףובב סכ

 וה רסק : רכוכס לסקס

 תעדכ | * תקקכ סיס
 526 סדק ףונס ןוטנפפ
 וגככ קגלדמכ 6וס וטפכ
 קנקכומ סיכ(כו ןמול דיכ
 וכסש * לכוסס כר ידו לע
 ליב טיל6 (6רקנס ורפסכ
 ופויס סל 5 ורדב רדב
 ףכמ תנעכ תרכדמ םפכ
 כמ יףונכ תסמתסמ

 'קר + בוטחי ןכ 65 וטסרפ
 טקס קס סרק דוקי סג סיכס
 == לכוס ותויס. סע סל(
 + סידכככו סינל תעד יפ5
 "פפה 06 םפפס קורטס
 לכדי רטל יס : ףובס 'ככסמ
 ניסכיו 'פיכשו) סשאמ וכמע
 יכוסל רסס "וכו וכוספ וככיש

 רננכוכלו = >* לכדו דננכ +
 :לנככ :\ופומו = | לכמה
 עפ ססוייכלל יכ * ביסכיו
 יע360 בתספ וטכ סלכטסס
 :סרופס לע ורולוכ תיס6רב
 יפכוינעס סל6ק קמפ יכ
 ([יסו ףוב .כלסו כ רק

 סטטנסס עד ספסמ וכקוש סלכמ תסס ודו כרקל וילי
 ספקסס סכנפקמ וככ לכוד רטל קס קעקפמ קסס ודי
 סזו " ת6זק 6קספכ ות6טק לסט ילפ לכ קו = ןויעספ
 + מס גקס תעדכ 3 רוקשכ רט6 קפק ןמ ₪2 קליק לק
 'פספו : ןויעקו םקקס סוכ ךילטכס * 'וכו סלוקכ כיסו
 תעד .וכול6 סחויי ןכ סו ךיסו + 'וכו סיככדס קרפע
 ותכוכ '6רוסל קיפסמ סיסס ספרכ סרומכלו * סססנקס
 60 36 ךרכוס סללו = * סיפנסע רוקזמס יכטס רוכדס

 וכווס וידעלכ וכ סיק363 ןימ6הל וכ קוכ רט ןכ
 רט .סכמ6 -* דכלב עפ תרסוש לע יכסס לכ סוטרפמ
 סיקנפכ ןימלכמ יווכק 36 דחוי ןופ6רס רוכדסס יכעדל
 ןיכע .וכו6 וגו לספ ךל קפעפ 6505 יכ עומס כורש
 "וקל ך5 סיסי 65 תרסולכ קככ םירומ6ס סילס6 סיקטפ
 למל ןופפלס רוכלס  ןיכע וסכת ₪ * וכָפ לע סיר6

8 / 
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 "5 הכומ69ק ןקככרןנס בלה תויס רוכעכ * ף1ב סככופ
 יומויקדס סכל ןכסמ ותוילפ קנקנסק ססוית סומנו :כע
 סוקי סקס [3 פ כ לק קרומס כתכס סמ תעדי רהכו
 6 ורבלס רוכק סיקיו לכל קמדמס לע יק6ס עפטס
 וגיסכמ סק תוכס תשז ודןקנתס וכועמל ו סריניס רקעמ
 יתרכמ רבדק טפב ססמו : וטו יסומיכס יסוכמ תוכידמס
 < * 50 תרכדמס םפכס 6יק תטפכ ספ 6רקכס סע ל
 ככ רככו == = > סגקכססו קלכסהס לכ תרכמ ורטסבו
 וכ = סוקמב תלכנב סככיסו : תכבדמס ורמ6כ רוכדס
 ילכו סלט : "וכו רכבות 55 ורקסכ ביס יטיחכ ריכזיט
 ולכט לגרס תולקכ דע ץילמס רמ(מ ךרד לע סוקמ סל
 ירומו .סלעמ ףיכמו ךילומ קירבס יוכב וקביכ סורז
 ותופנבו ומורו ומוגעקב [ר6 קוליפג ויגפסכ ףומוי לע
 ףוגק לכ קמפ .סתויס בע סז רט616 = *3ע םיקחס

 סנופ



 הדוחי לוק
 יסיקדסכו .סירוקכ ויקלסמ קלס לככ תעקוכו ץמ)ופ
 ןרמש יו דגככ יטפכ ימרכ'ס יככ 'ןכרבד ןזפ ל[ סרעלכ
 סמ | + סמטכ דנככו סכקס נכס 636 ןרמ6 6 * דול
 * ףוגס לכ קמטכ ף6 ספועס לכ 6 וס ךורכ סולק
 סולכ וכולו קוק סכק סא

 ןושאר .רמאמ =
 :ןורסכ .תומסג

 אמ טפ ןמיס
 טסז ן6 ףסכ קכותס יליכ סי ול יכ

 פכוכ ןי6 יעכטס ותויס וולע רוזנסו עככפ תסוסתב
 קל .ילפכמ רסכו ימכעק סנע סיסיס ילכ6 ותועמסמ
 סרומס כזכ רככו = *יכייכק ותויסכ ינל ףרטכמ ףוסס

 :"יסרכ בישו ס6ור סמזכ 6
 סנועק לכ ת6 ןז טבק סע

 קרתוא סיראתמ ונחנאו םיאורב;ר לכ תורוצ
 תצרוב ןכש לכ םיזגחור םזותוכאלמ םיראתב

 המ החדנ אלש ונילע ןידה סנמא ךרבתז לכה לכ 6 סכז סמפכ ף5 וכ
 ף5רוסט סכקס = *ףונק
 פפוי סככק * סרוסט קמסכ

 סמסכ 6 סירדס ירדסכ

 בי *  סירדס ילדסב תכמוי
 ופ50 ילכד ספממ וכ סיס ימ

 ונחנא ןיאש רמאנו אוהה דמעמה ןמ וגלבקש
 ערקו רובד בשש דע ןונעה םשגנ ךיא םיעדוי
 אלש המס ךרבתי ול ארבש המ אלו וננזא תא
 ןמ ול ריבעהש .קרמ ₪5 לכו אצמנ קריד
 רמאנ רשאכ תלוכי ול רפחי אלוכ םיאצמנה

 פדסכ ס לוק יכ יכסקמ 9
 לוק סיס .תורכלס תרסע
 לובדס ןכוק רש6 רככ
 לק יפכ וכיבספ ימל וכממ
 .ספעו * וכלכו רס6 תועלס
 וללמי .רורכ רכסס ותפס
 ךי6 סיעלש וכסכ6 ןיפפ
 עסכ 956 עפסס ססנכ

 תולכתכ ותויס סע תי 1ת6מ
 סילכד 'ס וכ םיפ יקל סכסיו
 ופ סק5 עכלרסו | ו
 ספעכ לע "06 סזס ןוימדס
 = 0760 תמסכס רוכבעב סר

 סככושטו סמל סתויקב תלסמכ סתומ סככופס סמוילעה
 רכסה סנ סכסו = *כע >* וכו לכ ס6למ סו 4
 6וס רכק .6לו = =: ןופל רכוקכ .6וסס יומלס וכ םפת
 סי .ינמ סכסלו סדמ ץר6מ .סכוק5 יכ | * וכו
 רמפמכו = * סכלכ תושכמכס תורוכ 5ע ףיקמספו ףיקסל
 בק סתכוכתו סיריכ'ס יעבט ועלמ לונכי דע [ינטס
 - 6רוכ ןכס לכ = : ססיכומל סי6לככס קפל ותכומב
 : תומסנס תעד וכיל6 סיסחימס וכופדל רקס כלו * 'ק*
 65 לכ "וכו וכססס ןיפס רמפכו* רכו וכילע ןילס סכמ6
 יוקממ לכס תרכד רפפכ ןויעסו ספקסה ךילפקל ךרטככ
 ןמ וכלכקס סע ספדכ 63563ע וככיל .קידככ ר6
 וכ: ןיפס רמ6כסכ סכמק סוו * רחככס ףוקס למעעס
 כ ןפככ תולעסב יופרו "וכו ןיכעס סשנכ ךי סיעדו*
 %ע יכפסמ .ו"ס'פ סלומס בתכפ סמ יכפ לו[ 36 ךכורכז
 ןיביתס יקל עככ0ב וכופכ ס גרתס סזוב סולקכפ תעל
 'תי וקחמ תומסב קיסלסל ונסכמכ סככ 65ו סל עככ(ב
 י'סל לרץעכ ןיביתכ סנרקיס ונקכמ יפל סיס וופר יכ
 רמ6 בד עככ6 ספ סולקכ6 יכ סרומק ספ ריב
 סכורו * 'ק סטמו ס רס ומכ'ס עבכ6 סוריפו סל ףרטנמ
 * םע * 'ס ןוכרכ תופולס קח רכס ילכ 6וקמ קזב
 וכייסעס ס רוכדכ רכסס .רטלו ךרלס .סז 3ע סכס
 'ס רסכ תופרטנס ךלד 36 ופפיו 'ס טלחפ רוכידס
 רמשמ 15 יס יכסכ ר6יכ וקכע ךרדס סז לעו * 'ס סטמו
 6וסס ןכרקס וכ וכ סכרס * ים65 ימס3 יככרק ק6ופכס
 סס סכמ0 * י56'יפקויק סק 710 קוקיבק סילקו סקס
 יקופקפ 3כ קוק ךלדס ןמ רסמ ולס ןככו * כע *י5

 בתב םתוא בתכו תוחולה תא ארב תי אוה יכ
 ל5 לכמ קופל תוטופפס
 רד ותוסכו ספט ילקממ
 ןטמל וכימו6 ק6 ערק יעסב
 6רכס סט 6לו : סכעמפת

 650 סזימ תי 15 6רכס סו סיכ ךיש עדכ 65 סב = וכו
 עדכ 65 יןקטסל ולרככס תוחולס 36 זמר * ככ יה
 יז תססמ יעבט'קושיכמט ןוס6כסמ וס'פ רכוסס סרוקס
 ומכ ומ וינעפמ דסמ ותעדל סוס כג בתסוסו *יס6רב
 ןכט וסומכ רכוס עבשרס סגו 'סממ וירמש טספמ סרכס
 סככ סתויסל ולזנכ יכ ורמ6 וכינומדק | * 6סק'פ בתכ
 וכ יקעד יפלו = = תוס6רב רפס ם6רב יתסרופ רס(כ
 - לוכוסו סילרככ סיו(רס סל[מכ סככ ויסט סיק36 ססעמ
 ריבעסס סמ לכו : כע ספ סלספ סייכסקס רוכעב סז
 ריבעספ סמ סיס ךי6 עדכ 65 סג ל *  סיפכמכסמ ול
 וכ לפס תורס כתכמ פופולס קכיפכל ועכ = *'וכו ול
 יפ = * קוותוסס קוקסכ וו36 ךרתסס סמ ססמ ריבעס
 ס6רכס ירססו .ןיסמ ספינמס ומלפ סיכב6 .סלקתכ
 כווססו * סולע ורטוכס שיסס קכוכפס סקמ ול ריכעס
 יסרס תויספ וכפס תאלס 56 ו5 סקו(כ קרח סכוכתל
 ספופע סקוקק סכוינעס ותעכק ןקויל תוטל סרותס
 :* "וכו ריבעספ סמ לס\ורמ6 םרפל .רטפ6 סיס רכסו
 וכ לכו לכמ סלועס ןמ ופלכעסו (רככ לוטב לט
 ומכו- סמכע ספירככ סיפוסוליפס לכ6 וז סרכעס ספק
 - סעעלל רספס יתלב וס ןכ ןי6מ םי רב ס5כ( (?פ
 יפ רכקס רק(י ןכ לעו = *ןי65 ותרכעסו םי לוטכ
 65 יכ סיעדוו .ונתויס סע סז סיסי ךי6 עדכ 3 וכסכ6
 ןופ6רס רושיכס 36 סבורק יתעדס 656 תלכי ו רסקו
 סיכשמכס וירכד לכ ושני וופ לעו ו(כי ויפ לע יב
 ותלכי יכ * פלוכי 5 רסחי 55 יכ : סיכווכמו סילדוסמ
 : טוספ וכממ (כס עפסס פיס סע וסוסע לכוו) תב

 ר0כ 1 גז 6 יי



 רמאמ הזוהטלוקק
 וכוסל ןולתפ סז = י'וכו לכ 'תו סוס יכ מכר
 ומ פלכש סמ לכו ורע6לנככיכ * סלק רמ5 סוקסש
 לע וכויכעמ וורבד וריקי = * סכמכ סיס 030 סמ "תל
 סמ לכו ורמק דגככו = * ןי6ע ןקעסל תוחולק ת6ירב

 טפ  ןמיס | ןושאר
 תועכמלב כפכלס סיסיט כוטסלט ותעל סיסמס שוק
 סמל יכ = * םולקכ6ל םסוימק על יפכ (לכבילכ
 *"וכו קעירקס ןכו מ קז5 = * ךרוכ [יל5 סכ ספעכ
 דגמ סעירקל סביתכס ןוימד קדכו רס6 סוקממ סב ל

 סנוכ *'כו 15 ריכעזש
 לע | ומייכנעס סיסי רו6כ

 : קורס בקככ קכיקכס +
 "וכו סיממס 6 לכ רט(כ

 תוקופס תזירכ ךרע ךירעס
 ומכ סימסס קפירב דנככ

 ןוטוכ יכוכמ סקיכס וכסכעש
 ורמ6כ 706 ךלד לע נוקב
 עככ6ב סיבוקכ קוסולס לש
 יכ םיטטס לעז = *סיל6
 ךיתועבטס יסעמ ךיעס 6
 טז ע | ררועתסש = ומכז

 סיככוכסו לכ םכימשה זרא ארב רשאכ הורח
 ועשנכו כ םשגבו ךרבתי הצרו דבלב ורמאמב

 תרנוכתמה לעו ץפה רשא רועישה לע תוקונק
 םירבדה תרשעב בתכה סהב תרחנו ץפח רשא
 זרומוחל והמשו םיה תא ערק יכ רמאנ רשאב
 תורדוסמ ולסמו םלאמשמו סעה]ןימימ ודמוע
 אלו חרוט ילכמ הב וכלי הרשי ראו תובחרו
 ויזנ סחוימ ןוקתהו ןינבהו העירקה ןכו בוכע
 ריעצמא תובס ג אלו ילכ 'ג רב ךרטצנ אל +
 ורמע "מה יכםיאורבה לעופב ךרטצי רשאכ

 ןוקמסו ןיככסו עירקסש קמ
 :ולכל תי וינס םקויע
 ולכ ל וכ ךרטככ ל יכ סו
 תויעכמ6 תובס 56 :6לו
 ףרכתי וס ךרטכי רססכ
 עפ .תויעכמ6 וכס 0
 ו6רככס = כק05  םישורבס
 ךוזס ותמלקס תרוגיפכ
 3 רפסס .תקיתסל
 תויעכמ6 .תונסכ סדוקס
 סק לכ6 תונעופ סניל6
 15 רמופק ךרד לע תוכס

 סע ןופלרקע וס 'פ סרומס
 סכסו = * ומלכזמ ומכ ויכרד רכסס יכרד 05 יכ תויס
 סיקלס 'כס רוזב לע וכיכיע דנכל סכוממ סוס ןוימלס
 וקמנוד ספ תוחולק תשירב לגככ יכ = * םילכזכס
 ספנכו ךרכתי סנרס דכלכ ורמ*מכ סיטסס' ת6ירכ
 תויס סע יכ ץפק לפ6 רועיפס לע (וסס רמ6מט
 סקכ רענ קיסוס יכי 8!5כ סיכפוסו סיסקעכ סימסס
 יכ וילע סס רס6 רועיפס לע ודטעו וקרענמ וקמפיו
 סתכוכתמ לע סדימעס ןכו * ד סכועל מוס ידס(וק
 וקיחב -)טומק סלרובב ס)פכ רפ0 תילו געס סנומתב
 תוסולב סכיפכס ינככו = *וכטי ןופסי רט 36 'תי
 סניכ = יזכו סיס תפירק ותמנוד סע תורס כתכמ
 סחויקל יכולק כ עלקמ סעולק שוקת 6יקק קקיקחס
 :סמ | = :בופכס רמ6מס סופו סוע סירכוע סיפוקש
 ויתוסלפכל זק וטע רכו * וכו ורדוסמ קוליסמו רמסש
 סיפיכס בז קולוכב כנק סל5כמו ףוס סי תעורקב 'תז
 סעירקס ןכו . עודיו ךורפ רבדסו רפי יטבַפ רפסמל
 תק ערק יכ סלעמל ורק לנככ סעירקס למל \*וכצ
 : 'וכו תומוחל וסמסו ורמש דבככ ןיככסו < "סיס
 "וכו תובסרו ורדוקמ תוגסמו ורקש דנככ * ןוקתסל
 וס סי תעירקפ ןופולק תביפכ קומר5 סזכ ותכובל
 / רטסי 65 יכ יעכמש לכו יגכ )ב סטודס ןיכעל
 6% ןעמל סכיפכס 6 לז רמו = * סר קש וכ קנכל
 רושיכ ךרל לע סיקל6 עכנמכ סיכועכ ולמ6 בפסל
 קוקחמ 6רככ ילכ סיסיפ םולקכ5 תבסקמעכ סרומס
 רכס \םותעד ריכפספ סמ יכ = * ומלכזס וכ זיוסומס
 סרומס תעלכ יעכט תוקולס פוזיכמ סיסיט ןימפספ

 דע | >'וכו סילכס ךרל לע
 י כט * תויפכמ6 תוכסב סודוקל 50 רספשישו ורמ6
 "וכו סעילקס ןכו ורמסכ ובוב יכ םלפל דוע ןכתיו
 קו טנק ביקכס סע עירקקס תויס סע יכ תולוקל 6יס
 (נזיכה .עכוט תרכעס ןקר ןישמ סי שולב סככיפ סי
 פיכעסש סמ לכו 'מסכ סמל רבזפ וקכוו6רבס רסס
 ןיעכ פ5ע יס ירס תו סנ ף6 * וכו סופטמכס ןמ ול
 ספווס דכמ סירבס ןוכעל עיכרכמו סבורק ססרס סריכי
 ולכל ךרוכ סופ ילכ ודכל רבתי וי36 קססיקמ יס סב
 פ6 * רומסכ ריעבטס ויפולועפ ר0סב וכרככ יעכמסו
 6כ סתוספ ףוס סי תעירקס ורו%ט גווזל ספקו וע יִכ
 ספמ טיו בסיס רפסב םרופמ בוקכ ףכונכס סע ייעכממ
 לכ קוע סידק קולכ סיס תק ךלויו סיס לע ןדי תל
 ירקס * נו סימס ועקביו סכרמל סיס 6 ספיו קלילכ
 סיקפומס לכלו .תוקופס לכל תורס תוענמ6 סס סוס
 ופויקל טולס ךלוכ סיס 36 רכסק כושי לוו יקמסס
 ומ קיס םורכמה 25 ת6 6יכסל קר 'עיכקס לעפכ יעכמ6
 36 ססורח6 ףודרמ ועכמי לו עבטס יכרדפ רכרס
 יעכמ6 .סוס ידי וכ פס 65 לפס סכע לכ( * סיס ךוק
 ןיכפמ רכדמ סיפר יעולמדו = * קו ככ לעפ ס ןוכרו
 פ6ובטכ יענמ6 ספ רכזוס 65 9:6 ןדריס פעירק
 .ופברו ןלליס דע ורק ילםוכ 0ככו רמלל 'ד עטוסיכ
 * ובו ןדלוס יט סנקכ ולכטכ ןור6ק ייטוכ סיכסכס
 ףכויכ ןפכ 5 = * "ובו קנעטלמ סידרויס סימס ודמשיו
 ופדריפ סירכמס .קוקפל סידקס סול ךלכוסמ 630 * וכ
 וכבד ןח ןכו = =*רוטפכ סיס ךותכ 36רסי יככ יחס
 סיס ירבו ודי קש קטע .טי\ מז קפטב קטרפ ןכמרס

 ןוכלס



 הדותי ליק
 ק(ריס קטכימ סילק סולכ סיק עקכל 'תי\יכפל ו
 טירק כי טותכס ןיכעכ סי קכרממק סיס סולס וליסכ
 סילנממ ץינסס .. וכייטה ברקו ורוקמ םכיו כ קול

 סכרסל סיס סט ולס יו6 וכסח ס| רוכעב יכ סלכ6יו
 לוכעכ ת6ז סתסע ס לי 5לו
 ןיפסיפ 5266 = +3
 75 סירוב סי תעקוכ סולט
 ולכו תלו סנ סכל ומס
 ערספ ספוק כורמ סורסס
 קזפש יככס סעע קזו ססל
 'סילס6 וסכיו םו"כמ כ 6
 סקס 6 יכע ילכו
 ורמ6כ סלקומ מכ רעקכיו
 קורכ סיס תש 'ס ךלויו
 ורמ6ב וכרופס סכסס וכ םליפ ןכו = *"'ובו כוע סידק
 טיט 6יפקס סילקט קוק = * קכרסל סיס ת* ספיו
 סיס 5ע קמ די .תייטככ סיקס ועקכיו = *סיס עלק
 * ורמלקב ודמע סימס ופ למ(ו = :סע * ופלוכ תוכמב
 ורייטנכו :'וכו תולמוע קומוסל וסמסו סלעמל רומלב
 וכילעו = * 'וכו ןמוכדוסמ תולסמו רמסס ומכ * וכפסב
 רכרקסכ שופ יומדק סולפת יטוילתק ןמ ליכתל סוכל
 סרינו קר יניכמְו ילכ סוט יפכ סביתמס ןיכש סיס ןכש
 סמכ דפי סנ ססיכט וופוספ סממ סיקה תעילקס ספלמ
 "עירקסמ לז ןורכז * וכו ריופס רייטכי ןכו :סדקס
 תביתכל ומוכר = * ן6כלו ןפכמ וכ סלוש ןוקתסו ןיככס)
 וכ .תוללסל לקס לס6 רוכדס ןיכעלו רומסכ תיקולס
 ןיכעס סשנכ ךי6 פדכ 65 ומלכס יכ ורמסכ (רככ וקויס
 וק יכ ותכוכ לכו = *וכיכו6 ק6 ערקו לוכל כסס לע
 ןופק 56 ןסדכ וכממ סדי ןעמל ריופס 5ע סכס סככ ס
 ות%כס סבמ םלסתמ סיסוכ ויל6 רכלע לוקס יעמסכ)
 רבד סיס ןככו עימפמ תכוכ לע תורומ תויתוס ללכס
 36 16 ץינכק ןו6 56 עינמס ריולק רייטנסכ רי ס
 ןיכבק ןיעכ ונפסכ לכס 'וכו תויתופס תולוככ ןומסס
 וירב9ל םיו- * רכולמכ סביתככו סעירקב לפש ןוקתס]
 גכפ ל ןמיס יכסכ לט6פ סמ סע סכרוקו םסיס6
 סנ *"וכו ולוכלכ סילויטכמו וכוכרל סילעפכ סיפובס
 סוק35 כתסמו ורומפכ ףס ןמיס יעיברכ ודיב כס סע
 לועיס) וכפכמ ץוס סיק36ס ירכדו = *וותורימ וס
 וטוריפב וטייקס .כקכו = *'וכו ורבד לוס סיקנזס
 ורמ6 \ע סלק לעפ 9וקש ' קרפ קוק1פס קכרעמפ
 תלמכ קילל ₪ * לו לוק יתנוז סיפול סככיפ סכומתל
 ךיפמ סכיש כ'גו סיזר ךייס\ל לוקכ לקו * 3וק יתלוז
 מרכסכ שירו שיפוק סכמו * 3וק יתפוז רמיפפ סכומתס

 5 אצ %צ ןמיט :ןושאר רמאמ
 שמס סנוקתסו סיפוק ויס קכופת :לוקכ סג יכ רמו
 ןכומק סקיס 50 יכיס רק למעלכ ללש לכ סינישמ ויס
 * וכל לוק סטעמ טקק לס6 תויתוש תמומת ל90 סל

 שיט רח6מ * סייק תויק3פ פוסכ ןס יכ ךיתעלוס רככו
 טוס יכ יתמ6 םלטב וכל

 םוסי ל טכקסמ טיס לכד ר'ואה רייטצי ןכו וצפחב ורייטצנו ודמצמב

 ןוכ וקכטטקכ ןיכ סקיל םחש'ויתואה תורוצכ איכנה ןזוא לא ץיגמה
 סכעימשהל ץפח אוהש םינינעה לע .תורומ

 :ןומהה לאוא איבנה לא
 + תקפסמ הנעטה תאו ירזוכּהרמא 3

 ןינעזר היהשרזוג ינניאו רבחה רמא ל
 היה ילואו חזה ךרדה לע

 ףיכפ ססע לכס יכ\לוכלכ
 לע כטומל .ןיכ כוטל ןיכ
 רתכטסמ |מ יכ וכרמףס
 סיוסתמ סיעפרס םיכעסל
 ךלסלו סיכיטפמ יד תוסכ
 םוטס ורכל 55 *ךפסכ
 ולכע סטמ ליב לכל רסל

 לתו6 תולקפס םולבלס לכו ףיק56 'ס יככל רקזטכ
 50 תויתולס ססיכיעב סיפולו סיצמופ ויס ומנע רובלס
 "ןקפכס ט6 יבקלכ תוככחכו תומטלכ ריס יכ לוכד ותו6
 * ססיכיעכ ספופ סיפול ויסו 5 פוכסל ככוק 'ס לוק
 < שרו  *'וכו תולוקס תל סיפור סעק לכו כוקכס %זעו
 לכלל סלוכי ספס ןישט סמ עמסכס תש סיור ריפס לז
 רכויכ סיכטיופס ופכס פו 5פו = * בע טז ןווכ י'וכו
 יומוכרכ קוריסב קוקיסמ תקל םק6 ספ לס וספר סוו
 .םריפו = * קוקיטכמ יכקטי תוקסומכ קרלו רמוס תוקסל
 קוכוינפס תורבלסס דנוטיבלד סמק לפכ ₪ לע
 "ויס תונוקס ס> יכ סעכסכ 63 סיקפס תקססכ ויס
 :םוריסכ = *קמ(ק ימכס תעל יפל ליופב תומטלכ
 ריופכ תוותוסס .פומטרכ ויס = *תוקסר ימוכלכ
 סוככוכ םיקרכ סלרמכ תוליקכו לסוז תומדכ קוקקמכו
 ופלכ ספוס סוכלכס ומכ םיריסומו סירעוכ ם6 ידיפלו
 * פיקסל 6מוכלכ +6מק ץככד 6רמגכ 6לקכפ ומרשפכ
 סרימלכ טס םולכלס ןקופ יפ *  תוקססכ קרלו רמוס
 ןוסל .וסז קוסולס לע תור ורמפכו * עבכ6ב תובותכו
 :סילטסכס כופכס ומכ תולומס ל * תוקטסכו * קרס
 וכקשי ותמכסכ קפסס זמר טז ל6ו כר ופמו כסומ

 | סע * וסיפ תוקיטכמ
 סכ רוסקפ לכ *תקפסמ סכעטס 6 צ ןמיס

 .סמטבסס תעד סכל יסמימק ספ תומסע =
 'קכ5ססמ יפרוג רס6 תוטק תורזב סכילעמ לטכלו
 יכוכד םפיפ'כוככ ספרבל 550 יכ * ימכפס ןויעקו' <קקס
 : רקעו 35כ סזמ סלוע פוקסבס יפול ןילנ תי ויש כיקכ)
 ץורי 635 לכסס רסומ "וכו לווב יככיו = ןאצ מוס

 טייק35 םילכד לע רוזנל סד% לס וכל
 הכל וכל סל ספ קל *קז וס יכ כמי לפש סייק זמ



 נצ בצ אצ ןמיס :ןושאר רמאמ :חדוהי לוק
 ליופס וכ = כמי ישע .ןטס ןכ = + ומ סתיס סלועק = ")לול ליסמ רפוס טע וכופלו " ךלנ:ל ויפעע לק כוש
 רמ65 .רפע ידרוייכויער לכ וערכי ויכפלו *ורונס לט
 רו6כ סיס 65 וטפכו תעדס לכק ספ6 לולי 6
 50 מנו "סלועל ₪ תמש לכל סידכע וככסו ולכמוע

 ןגד סירוכ6 .סחל (יכוסב רפע קמרזיכ וסככ כיגסס
 *.'וכו סופוסוליפק .תוקפס ןיממס בל ורוסיו : סימס
 י בויוסכ תוכסס קולטלתפס םירבוסק סל סיפוסוליפס

 לע טסכיוס לס סיעכסס
 ת6- יתילר) למ0ל ומיתפס
 לכוי55 יכ סיקלק 'םעע לכ
 ספעמס 6 (נמ) סחְזִס
 לסכ םמטק קת סמעכ 6

 סקכל .סל5ס לומעי
 רמי ס6סנו | * כמי 6ל)
 6וכמל לכוו 5כ קעדל סט
 עדוי ךכיל רםסכ קקלכ סמו
 סיענעב .קוקס .ךרד סמ
 עדת 9 סככ * "נס ןטבכ
 רפ6 .סיק5ק ספעמ 5
 קלועס ךס . לכס ת6 קסעו
 וכונרס קמ ככ = * רכו סומ
 סזק לופסס ללכמ תולעספ
 קלנמ יפ | קכמקס וס
 לכ 35 .סל60 ודקפמס

 (5 הבשחממ הלעיש הממ קומע רתו* ךרד לע
 קרארש ימ תרכמאה הזמ הרועה ךא יקכפממב
 ארובה תאמ אוהה ןינעה יכ הלאה ודמעמה
 קראירבל זרומור םכהש ינפמ עּוצמ ילבמ
 ןימאתוו סכופלכס סריכיקו 5 תריציהו הנושארה

 יכ זרגומאה סע סהב תנתינה הרותב שפנה
 ארבש ראבתהש ומכ וארב 'ה יכו שדח םלועה
 ןימאמה בימ ורוסיו ותלוזו ןמהו תוחולה

 : תומדקה ילעבו םיפוסוליפה תוקפס
 זדטת אלש רבחהרהוה .ירזוכה רמא כג

 בוזעתו ךמע יהבש רופסב
 "ודמעמה הג סע ירממ עדונשו סרפתנש המ
 והודכעו לגע ושע זרז ךותבש יתעמש יב

 : םיקלאה יתלכמ

 לכד 6 סכומדקס ילעכו
 75 מיס יכסכ סתודו6 לע
 "למולפ סע ססמ סיקו עלכ
 קפס ןילסו .6רוכ | ןילט
 טיקיס .יושכ .רקוי סלועב
 ךל קרוכ .סיסיפ קמע (רבכ
 דס סעו ו לכס
 ןומדקס פוס לגל נקש ירמוש
 סוס ץכעו יכע י'כו
 ןיטכ .עוסרכ 6וק תוקפסס
 ולמעייכ *ספירכ קמבוד

 סשורכס רוריכ לע סזמ

 קוב ומרש רספףו * קללוכס
 5ע תוטסנס קפס קרסק)
 * ס5עמ5 רכוומס .וכרד ופ
 קוככס ךפמס קפסל סנ
 לסלכ לעופס לכסס ת0מ

 םהילע והולידגהש אטח רבהה רמא 3 1 -

 תו6רוכס ססל טדחתס .תעב רוטימב ל0רטי לס סל בק
 קמ ,(וסס ןיכעס יכ +: ןימקקל וכרכז מ תופ)פבסל
 קוטלפכס תכקקמ "זכו סשירכל +'וכו יעכמל ילכ רוכש
 סקכקמו "וסולכ ספירכ ןיעכ ויס לס תודמעמב ופרש
 סיפוכ ויקס ומכ : רומלכ בתכמסו סעילקכ סריכי ןיעכ
 יכל ססב 6מוי פכסמב 31 ורמל ןכש = *ץמסו תוסולס
 תרטק יכ6למש ספל טיפ לכ6 םיריב< סל .(ביקע
 תרפס יכסלמ סוייקט ןכלרס קערל ורוליכו = סילכו6
 סיסמ סלכ 6 קיח ספפ) וסלדמ ופכ סכיכסס ויו
 כו6ס .וקוסב וניסיס רופס קוקמו רמסכ ןילעו "סלכל
 סט נקכס ןוימעס לופס תדלותע וס ןמסו * סעט בוט
 תרפס .יב6למו ןמס יסכים סכמכו = י"פיולרוכ ןובלב
 ןמ ססנכו 6רבכ ןמסס ילס = >'וכו דס6 רבדמ "יכוזמ
 * סלעמל וככתב 795 ךרדס לע טופפס .6וקס רו[
 קפדח סלוני סמ רכוכ ןמס יכ ןכמלס כתכ םוריפבו
 ןכ ורטשמ קמ ץוסו = * קיטלרב קסעמ ןיכעכ סימפב
 סידידו יבכ סכקס סיכסס סולו * פופמסס ןיכ 6לככש
 :ופקת ףד ספמ ייפ סכוכמס ורפסכ יכוליפ לקבס
 סויע קליפס סלילכקס וכ יכ ולמפכ רכלס סיעטסו
 סעיס ותדירי תלקת ןמס ןכ + לופס יעי תפסל ןופסכ

 קסירכס וקכ) "כ ןץיס יכעכ וסלכוכ רוכמ ומעט .

 ומכ 'טסכס תובסחמ וככלוו =
 תולטלקטסב בוייפס ירכוס עד סו סב יכ י סדקפ

 : תוכסס |
 למ6ק 6מש = * עדוכטו ססרפקכס

 ו 526 סרכס לוק סמרפתכ
 וק ספ יכ קז ןי6 = * םממ קכ ןי6ס סכד ת/כוס ךרדב
 ל עופ 36 כ ןכט ןוככ 56 עדוכו ןיד .תיככ .קוסתכפ
 קסעמס ירזוכס בטק * סיק\כ יקלכמ וסודכעו :'וסיכטס
 5רסי קבוכ קפיספ 05 סרומב קרז סדוכע סיס לגעס
 יכו = * סקיקל5 קו6לפכ סרפסכ ויש ליבקקל וכיכעב
 רכס ילכדמ 15 ר6כתיט ומכו ססול 36 6 סכמסכ

 : כ מיס
 :סקלולנל סקילע וסולילנקט 6טפ | ןצ ןמיס

 510כ בטסי לולב לוד ג ןטק 6טס יכ
 עכשלס רבד רט6 קסמו *  לוד ב סרקכ 3ודבל ןטק 6טס
 וכעדי לזו = סטילפל לספבס סכסעס סיסו לכס חלסיו פ
 ןועס ןכ לע = * ספועס דנככ לודנו ןטק ןוע לכ יכ
 רספל וקופידבק ולמפו * כע .לודב 6רקי לודבל לקס
 פלדנכ סתלודנכ סימרוגק סמנע 35רםי %ע וטרפל
 סכל ומרס .סילח6ס לע םרופי וס * וכטק סע טק
 < = * םלכ6 סזק 6טפס עדוכו ססרפקכט תקדוקכ ול
 סקלודבל כ6רשי לע וסונידנק 077 יככס לקל וליקסו

 ןיגעו

 בצ ןמיס



 הרוהי לוק
 ספכס ספולפ סופיו וטמלכ .לולנל ןטק טק .ןיכעו
 ץלמויו * ותלווכמ רתוי בוטסו רקי בכ לע 76מ רכיכס
 סעמ * ס6טס יוסכ עפפ יוסכ ירס6 כותכס קמ סז לע

 סיפד נטו ילפכמפ עספ יוסכ וס סלק "טס יוקכ קוי
 שטפ סיס וליקכ וטטס 6
 סוסכטמ6יפ יל(טק 5
 0 לע יב * ופומלסל וקרקי
 ודב ו כטקי ןטקס וטמ
 39 ועו וס = וככע יפל

 סכומס 56רםו 5 סש)
 ספייתכס ויפעורמ5 יכ "ו
 סלולכל) = יפכנ) טפרס
 "עפכ סכסל 656 וכי6ס סרב
 'ןנלקסס ןמ י6כ בס ר(יכ 31 ץוסו יכועמל כ קיב (יפב
 ןכמכו * וכממ לודב שטס ורכס לוד בס לכ יכ תלכונס
 סז לע וכ רוקו = יוקכיפשו וס6פכ סזס כותכסש
 רקי סקול ןמפ עיכי םילכי תומ יכוכו סמלפ רמ(מ
 סמובס ןמטספ ומכ סכרי *יטעמ תולכס דוככמ מכסמ
 * וכומפ סילפוכס פופ יבוכזכ ?6מ סלק קבסל לקלקל
 סע * תועוכעכ6 וכ סלעיו וסשיסכי סקמ ל(ס ופשש
 םיפק ןכ = *וסומכ בוטס יתלכ רפ6 ןמסכ סרי ₪
 וסלקלקי *וכס תדכככס סטכפס רכמ בופססו לקיש
 ול בפסי 65 ופלוזכ רפ6 ןטק טסו * טעמ תולכמ
 בפסי וכבפע לודבס לכס יוכ סומ וכ ספק סיסי לונפ
 יתכמ סו שוריפל בורקו סדקס ומכ וכממ לוב ורכיל
 כפכט סמ יכל 56 ןופכו יתיסרו * סדיקעס לעכל 0
 ר0כמב ס(רכס ב 'פ ויתוקסלמ רפסמ יעיברב .גכלכס
 ןורתי ול סיס ימ לע לודב (רקכ 5ודבנ ןטק 6טס רמ6
 ורוכק סיסי סזפ ותככק תלעמ יפל יכ תוממפס ל קככס
 רכסס רי סכ סו = > לודב רקוי םכועל יושר וכממ
 ךברקכ סכעש לק6 ענר'וקכס ןמ עייתסי לנעס סטסב
 רקיכס קמ יפל 'וגו ךינעמ ךידע דרוס סתעו ךיתיפכו
 ךכרקכ ס5ע5 לס6 עגכ = * 51\ וכרופס סכקפ וילפ
 ספעו חל יכ יתכמלט סמ לע סיפכ6תמ סת6 ךיפימכל
 ךכרקכ ספעפ סלט סכל כוט סכמ6 (וסו = * ךכלקכ
 עומסל סכופ יפלכ ףרוע סטק טע ךויסכ עו 6
 קימסול סככסכ תומילפל ןכומ ךסויס סע סילוע לוק
 סתופ ךילעמ ךידע לרוק ספעו יכיס רס דטעעכ סיוכק
 רקכככ דטעמס ותולב ךל סכופכק תיכקולס סככקק
 טכסקי 5 קכתמס ןקכט רסק 'תי 350 יכ ךילעמ דורו
 ירימגד ( 56 םויכעה רדספ ) קב | * לסקס ןמ
 סעעל סמ סעדקו < ילקמ 55 לקשמ * יכלו כסיפד

 ןושאר רמאמ

 : םירופס ויאטחש מ לודגהו םכתלודגל
 ךמעל ךרזעו ךתוטנמ הזו ירווכה רמא דנ

 יאו קרזמלודג ןוע הז יאו

 : הזרהא ראשת הלעמ וז ו :

 ראבאש דע טעמיל הפרה רבחה רמאא כ לגו םלכפ פ יפרומס עב
 יל ירוסעה תלודג ךלצא

 תומוא ןיכמ המואלו סעל םרחב םשהש דעל

 גמ | הצרצ ןמיס
 * בע * לולב ךכ לכ םכועל 1686 סיסת לש ךב
 סר6ת וכס 65/15 .ןמוט ורמ(מ = ס6רכק .יפ)ט 6
 וככופספ פעדכ סוס ילעכ ופעל ןי6 = * "וכו סילעו
 * סילופס ויפטספ מ לודגקו = : סטפ ר(כתיס ומכ

 ץרסכ קילכ סקס ןישו ליפוס |
 ספעמ יסטסו 6טחי 056
 נו<טקס יט תעדוכ סרתו
 לע סוס סזכ יכ * סירופ
 למ5 ןככו *ונ26 סטועמ
 פוכיס דכמ ומע 5ע'יכובימס

 : סתועכו סיטמס
 ךקוטמסו רצ ןמוס

 ןס יזכו
 ףתַפכ 25 ןמיט  ךוקרסזס

 ףיסוסל 6כ סקפו * יחד רתוו ךמע יסכס רופסכ תוטכ

 וככתי 5 סיכרלכ ומ ספרוע ךמוקכ סקוכז) ךתייטכ
 'זמ ךרמ6כ ךיכיעכ לק וס רסקיסומ לולב ןוע סוזי יכ
 : וטמעכ ןטק וקויססע * 'תלודגל ססילע וסולידנס יכ
 ויפטסס ימ לולנסו תלמ6 יכ סז רק רסס סלעמ ווילו

 טסק 650 + כר עפפמ ךמע 6 סקכת ךיפ * סילופפ
 קיפסמ לוסו = * םיכפ סקל וסכמ 76 לולב ולכל סזק
 * סכיימע לכ לקלק3ו קזסכב ליפפסלו ססיכפ לו לפסל
 ץעכ סדומס לכס 5לוכ וס קר יטרפ ןוע סז ןיפיכ

 +: ס9כ סרותס לככב רפוכ ולילכ
 ויכפל ולס וכרד \*'וכו טעמ יל ספרה
 תרכעה 965 ךלטק = כ5 = ריסייקל

 ספיס 3 נעל ספדובעפ סידוסיס לע בטס 06 וקבססמ
 ומכו = * סיק56ס יתלכִ וסודבעו ב5 ןמוס מלכ סולכב

 םע לט וקפטס לס ירפלכ סט יכ 5 ןמיס .רפכיט
 נררמ סנוע לוקס ספעמב שכמו לכו ק6רי לכל לסרשי
 5 ידו = : עלק תלקקכ סלע שיט סלועס רועיכס
 וכל רו :ודקס וס כ רסכירט6 ת6יכ = וכו רעל
 סכמפ יכ = + וכמע קומלספ סזמ סיפר סכוע ללרסי יככ
 תורבסתהו זכ ימ 'מלכ * סתוספ סמוסב רחוב סיס 5
 וככומ .סלונסכ = סיפרקכ וכסכ6ס יכפמ וכיל5 .ודובכ
 ובסכסס זמ ןמימותעדוס סטדק רהכ סו = * 6

 יכ = ךלוכ ןיפמ ןפככ וירכד ולפכוק 63 לונסס וכייס
 ילטוכ סמויס 3ע סוכ תורוסל ותמנמ ףוס ןיפ סכמק
 ינכקס יכ סנעכ עידוסל ותכוכ לכ6 "סלונסה ערו ךטמ
 ₪50 רספ קלונסס ם6רמ כקעי לסקס ספרומ יקלס
 עולעפ סומנוס וג ספעי ןככו * תעד סול סוק)ש ופוש
 סעק תלולנ יכ רוטימב סיכוסל ויככ קמועל ככוממ 6
 סיע יכזמ ססינכוכלע סקל ספוליס תיקל0ק סקכחכ סוס
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 תדותי לוק :
 ימפ בסקל לובפ תבססמ .תלכוס ימלב ץ9ל י3ע 6
 כוטסל ךנמס לסס לפלכ ולב ספ יתפכ סמלוטש
 יתלכ סע סע ויס = = קמופלו סעפ : קעופ סקינע
 וכו סעס .לקיו 31פכ "וכפס לע קר תוביטס לע סרומ

 ו תצ ןמיס ןושאר רמאמ
 ואלוקס סלס ןמ פודליפמס ןסוסורס 30 סוכ זמר * כע
 וכ = * ףונסו טפכס תוחכ ןיכ סילכסמו סירטוקס סהו
 טס תוקולסו יעכמ6 ידי לע סל יכ ולבוסי 55 סיכפסס
 וככתכם ומכו ימסב יתלכסו ימסנל ןיכ תיעכמפ גרדמכ

 ןופל סעס 'פכט סיקמ לכב
 ףיסוק ןכ לע =" סוס יזכב
 דע בוטק מס וסט מול
 658 סוספ ןיל לז .סרמ6
 יוולגל סע ליכזסו * תוכלמ
 לודבסל קמול רכזס 6 ל
 56 ןוכעק רגצו = רודס
 0% םירקכ = * סקי
 ךכ רחל ודמעס :תוסיככסופ
 סתר כג ולמלו + רפול
 סלט סמ :סיס \ע סספש
 :'נכו יזוכ ןכ ל6קזחי קל
 ךרד לע 63 .ייקכת ילבמ

 דע זםנומה לע יקלאח ןינעזר לוחו םלועה
 ₪ ןינעה רבעו רובדה תלעמ לא סלכ ועיג הש
 לח הוה אלש רחא תואיכנ ןהמ ויהו םהישנ
 רחא םדא לנכמ םידז חוב םאיכירלאהןינעה
 יאנח יתלכמ םלש היה םרא יכ ןושארה םדא
 לוכי םכח השועמ השעמ תומלשב'נעט ןיא יכ
 ענמ אלו הב ץפה רשא הרוצל ורחב רמוחמ
 "םא:ר םדמ אלו באה ערז תבכש גזממ ענומ
 תיקוניהו'ודגה ינשכ'גהנההו תונוזמהמ אלו
 ורצי יכ ץראהו םימהו ריואה תרופרחתהו
 ויתוריציב םלשה 'ורחבה ימי תילכתל עיגמכ

 פק6מס לעב סכסו * חס "מ
 למקס תומלטכ סדפ רפיק
 תומלסכו * סרוכק ןקוללסבו
 "כסו"'סיכיכ לכסמס יעכמשק
 : סלמ לעופמ רככ פס ולכ
 :"'וכו גוממ עבומ עכמ לו
 ץומלספ :קיעסל ולכי 5
 לפ6 סירכלס 'פי ויפכ ליי
 ללוכס גזמ תוכסל סעכטמ
 וססכ סנורכז ס\ע רש( סטו
 תויפ סע ך6 שיט ופוליפס
 5ע ףדימצלמ וטרפב ףופיח
 פופיכס סולסק לסל וקעט

 יפויקו יפכת סזיס סע רכעס
 י :'לכ לכמ וטלקסכ סלט קל
 יסילכ סוסכ כ ןואמ לכ + וכו פומלפב סכטט ,פ וכ
 כס קפעמ תומלס דנככ ןועטלו ףכפכנו ספ מוכפל
 ליסס * תיולוכו תירמס תלעופ * וכ ומלשוס ויתוכמ
 ומילס לעו *  סתומלס לע סתויסכ תיתילכת סמנע
 סדש ןיקינלמ .סמכ קרפ קכסד ימלטוליכ 316 ורקק
 תפס .רכויו ביתכל סלועל סיס קלוסע סלק ןופסלס
 קוס סס6קפכ יסוי 'ר מסד שיססכ (יתלו נו סרק
 סוס וכ סומרנו סתלק סקיכנמ 6יק סתסיע םטקפקמ
 רז"פ רככו =רכו 065 סלח תוכמ סרסמכ ךכופל סתימ
 * וגו ץר6 דימעו טפסמכ ךלמ ביתכ סיק56 ס .רכייו
 תש ץרכפ ץר6 דימעי טפסעב = * סכס קמע סז למ
 קומורת סוסו .* סיק)פ לרכ קיסר כס ןידכ סלועס
 * סלוע לפ וקלס רענ סיסט ןופ6לק סל קז קכסרסז
 * רנו סכיקופירע תוטלר רמסכס סורת סלק ת(רקכו

 ספסיע תטקפקע ליס ת6זק ספלכ לתרכק ןכ יסו
 סנעי לישו ספז קכ ךכ סיתככמ סקלס תסכ במו סימכ
 *כע ירבו סיקנ6 ס רכויו ךכ רספו וצו ץר6ס ןמ
 מל םורוכו יקל6 סלככ וקויס דנמ וכעדי ופרוכ תומלפו
 לכ לסס .סיק סלוע לש ולכ ןוטללס דש ול לכזכס
 תוכמ סלסממ'כופל סתימ סוס ו5 סרבו סד6 זץזכ 'ס
 ןוש6לק סד6 וכמ6 רחל רעאכ ספו = כע סט75 לכס
 סלש סלעמ) רכזומכ | *'וכו סלועל סיס סלוסט סלק
 "ונו סלק סל ךפופ לטס היס סנוש לס ומד ןופ6רס
 ילפ6פ סלס תוכמ טלסמכ 'כיפפ* סתימ סוק ול סמלו

 יוכת6רקל יפמויס לבסס כלל
 כמ לט וכל ולכל סכסו : ו

 וכ * "וכו זס בופ ל ןוססלס םדש לס וקומילס עבומ
 "מותסל ךומט לכיס רמכ סד6ל רמס סדסו רו תככטס
 ותשככ 996 * תולוזקקמ ק3) < קיכעס קטלקסכ לפסס
 סללמס ןוטככ רוכע וכלועכ סנ "סמ ןוזי ומ ססלמ
 ויכ6 וסוגוסכי רשפ סנסכקס 55 סנ * 6 ןמיס ר0וכמכ
 = ול תוטספתמס טסיתולמ יפ לע *ויכורק רססו ומלו
 וסנמ6 קנקכססו תוכוומס ךרדו * יליקקס לנלסס ךוקמ
 סדימעס תכס (וכת סרוכב סר 3םונומ לכלכל (יס
 = ילנככ * פודבס יכסכ זו 5כסק .תומי'םב רמות סכע לע
 םיעיטככ וכיככ רסס הנקככס דנככ תוקכיקו יקוכווקס

 סלגרס רפכו .י סייסס תוטילפ 56 ססילועככ סיללונמ
 וטכ סקייק יפי 5כ 'לוע סטפפמ סיסי פיקס תעס ןמ
 וכ ןכ רוכב דיב סוכסכ בותכק רמ6 וכל06 ראכתיש
 ופסל קלטמס 56 סתוש סלל וכוככ 16מ יכ סילועכה
 .עוכמל סלוע ולעפ 5 ףס *  ןווכמק תילכתק םומלס
 קו + [ר60ו טימסו ריזפס 'ופפפתס :וסר5 לס ותוקילש
 ןורכרל סעט ןתכו * סכלקכ כסוי 5וק לפ6 תודוסי נק
 סימסו ריולסו תוכווקס 15 קיעסל ונכי *ל סמ יכפמ
 וקוקיעק 59 לפ6 סולטפככ קפס ןיש יכ ) | ץר(סו
 .(וטרכס .סויכ 5 .ןי6 קו ןכ סנ סו 2615 ןיפיכ
 וכ : סרכו סלקט סיעכומל רפס ו5 וכי 63 סנ יכ רצ5ו
 םיריסכ וככל 6 ךופל לט ססיתוריס ומיכי סלטכ
 עינמכ ורכי = :ופוטנסל קיעס5 סיכקלככו .סיכוקכ
 = תומלט ןיכעב י יקוריכיכ סלטס קורקבס ימי פי)כתל

 גזמ



 רמאמ | חרוהי לוק
 ןיכעפ .תויפונק תוכוכקכ *ויפודמכו : :וילבי6 ומ
 :גזמק 56 ןס סנ קוכסמכס תוייטפכסו *יוכסו = כס
 ורדוס סיפוסמ לכס לל יסמו לע טפכס 3 ככ רק וסע
 סיקס + "וכו סמ קופכפ לע לכטסו = :ס55ךרעכ
 ופלועפ עועלס לע .ולכש
 ככ טו קסעתס וניפכ
 םוקמ רע סעכס לכ תבטקב
 יקכסס סכטו : תעבמ וליש
 רכדס סוס * וכו פכטס רחל
 כ* ןמיס יטומסב ורכר 6
 וקבלקמ סיזכ6ס קנקב ירכדס סכס סיננס רככו 3
 ןויעסו סטקסב עמפסספ וסעמוריט סעכ יפלכס לכסב
 ת6ז ותלוצס פרו 'סוככב דומלכ חרוטס וימעע רוטיז
 ל ןמיס ססדוע יכע י פדקס קול 6לקתו ספודק
 36 סמ תפקכו קודספב תוכוימדל תיפפזכ רכס סכסז
 וקנסק רסכ עכטכ ספוס 631 וילע ךרכוי ב3 ןתכ
 9פ6 סיסכקכ סלירכס עבטב סז ספוס לכ6 ספקסצ
 ויל לככ ספועס ורייכי רעש תופפכס ןתוש ועיצי סוכרכוס
 'תכק עדיו ססכק ת6 סתכק לריו ויכללמו ססיקשו ליז
 65 וכסכסו וטסס יתעדי יכ( ג למלכס ומכ סתכק 6
 י כע :סובכס ךרדב וק6וכיט 55 06 סז סעכו .קז עדכ
 ותומל6ל וקיעס 659 וכ תולתל סוקמ ול סיס בכ
 ןלע ןנכ ותויס יכפמ ץר(סו סימסו ריופסו תוכוזעש
 סיענככ ןכמלס ירכדכ ויפוריפו 73 לכמ סופ סוקמ
 65 יכ פס * 'וכו ססילכופ ת6 סימייקוו ןקכ סירכופכ
 וכ יוסו *  סיכימ ספידעו קכרדכ סיל סיקל סז3 ךלכוס
 390 65 ןכבו * וכו קורסכס ימי עילכפפ עי גמכ ורבי
 קתיסו ליפוס וכממ ותומילס עוכמל סיקיעמל סוקמ
 ורכי יב רקסס סמ לעו : ופרבס עמ וי5 ותעבק
 % ומיכסס = >.'וכו תורקכס יפי תינכתל עינזכ
 ופרככ ןקמוקב קיסלרב ספעמ לכ = +ללככ סרב
 סרומס וינע ר6יכו = *ולרככ ןכויכככ 1סרככ ןתערב
 תומילפ לע 5רככ סכמ6 רכס קמ לכיכ ל 'פ יכטב
 ומס סוסו וירקמכס ססבכו זתרוב קומילפ לעו * ופומכ
 ורמפו * בע * תוכרלס לכס ליסיככ ץמ ופרבכ .ןכויככצ
 * סעללס ןמלפע סד6ס קש סיקנ( ל רכייו לי 'פרבכ
 י5רכב ותסולמ לע סלוע רפוע מופ ןומיס רכ סדוסי יבל
 * תסלבכ סתסילמ 5ע סוס ף5 ןועקס לב רזעלפ ל

 כוס כ *ו6רככ סכפ סילפע יכככ סוסו 06 ןכפוי
 רפע ץיכנג סוס רכויס = * קכקכ חמד * רכז רפפ 6
 וכווכ * כע * סיפילכ וילכ ויסיס ידכ סכקכ סמדפו רכז
 'ללו * סמד6קןמ רפע ורמסכ ןוטלס לפכל סעט תל
 רע6 ןכ לע סימי(ס רפוע ןופפמ רפע ןו'סרכ סוסי

 לע שפנה לכק רשא אוהו ויתודמבו
 * סיק6 חכהו ישונאה תלוכיבש המי"כת לע לכשהו
 סויכ ספופולמכ ןעז ליכנק5 רשא הלעמה רמול הצור לכשה רחא יקלאה

 ימככ ויקטרמל) *סללכק .תרותמגה עדיו םיינחורבו םיקלאכ קבדי הב

 דמ - חצ ןמיס | ןושאר
 < לע ןוס6רס סד6 ףוקו סלוע רפוע יכ עול ותכס ןייכעס
 -סנס רועילס ל ףיסוסו + וימולוסכ ימיכ 6רבכ ות6ילונ

 .ועכ ירפפ טרפפ וכככל סע סיסי ןפ וסומכ תפלככ סוס
 סקכס סופס דנס סכמס יכ לכלב רכו לע סרומס רפוע

 ורכב .6ולימ 5ע ססיכס יכ
 ססע סז תמעלסז ת6 יכ ?דמות

 ₪2 ןכסוי יכלו

 לחכמ עע *סכמ סיאע |
 * ויקלס לכב ומזה סנעבו * סככו *יוככ * סד0 לם וימי
 " סככ לע סושכ כוקכס ילכדמ סר 55 כוס לסלו6
 5כב וכל5 םרפומכ יפ לע ועכע דכמ יפמס ותויס סע
 סרו "רומסב * 'וכו ולרבכ ןפמוקב יכ תיס6רב ססעמ
 * "וכו סכקכ סמדולו * לכז לפע וכ ורמלב לפכס בטיל
 תולעופס תויבי6ס יתפמ "רכז רפע ורמשב זמר ילומו
 * סכקכ קמפ ורמפכו * רוקסו סוסק סכו * תודוסיבש

 רלוכמכ סכויסו תוקלק ססו קולעפתמה םיתסס ל ומכ
 ךלד ןכט רמו יומיפלרב םימסס תופו6 רפסמ יעיברב =

 עכוטה ל תומדסב 57תסק סכלנמס יב * פוטעל ןמופס
 ותכלס ךולס יכ ספעו = * ים רכזוקכ קיפולועפ לכב
 בוט (כמל ב'ג יתפסככ ףוסככ .* רכסס ורבד רופיכ לע
 :'6"וב ףוסוליפס ירכדב וירבד ןיב ס5רכק ףופקמ סעט
 לק בטוק לע סוב יבכוס סשרכס פל סקיכסיפויס סע
 לע סטפ ןרדס דנמ ףולסס סרק סנסיכ = *ומכע
 ויכורק רפפו ורמלב וכוזמס 56 סיעדוק סיכורקס
 תוכוזמסמ 05 מס ןסכו = * קובוועסו * רכו תווכו6ו

 רפלכ סגסכס 35כב סיבורקסולכט = = *'ןכו סנסכססו
 סימל ץכפס סידקסו תוכןומס רקיש ספסנ = * וכרכד
 ".ומימסו תוכוזמסו תוכרלסו סיריוסק ןמ תויכילו 3
 * סט סדו 350 ערז תככפל ךועמרוכוזמס סילקס ןלכו
 סיסקו .לוו6ס .פופלמתסו ורמ6כ ץרסל סימס סילקסו
 ןורכז ןלכב וטטיונפס דכמ ףופקה ןכ 0 סרקו * ץכ50
 לכלו = סקס סורכזומס * וכו ןופזמסו סינג וקכ
 ןימפסלמ וכ גופי יב רבסס סטימסקמ מופ וכזמע םוכמ
 "יבככלו לילו טמסל םיס זפ ב עד ויפמ ירספ "םסל
 .לוולקסו טבויסו סכטרקסו רוכיסקו סומוסס דע סילעפ
 קעדס סוייק 59 ול סילס6 תוקוקמ ספ ומרכז יססכ
 * ורקסו'וכמדוקס ל סז לכ םסיול קשר 65 ימיעו * קוס
 לקמפ ונופל 756- *סכס לעופ סזב דססי 55 סכמס יכ
 סלופו * ומתסופפב רכוומכ עדו סמכסכ תוחכ רבדל
 רפפ6 סיס ימסס לעכב תלוז לק5ס רמ6מס לעכ תויסב
 0 טפסמל רכד 99' (פ יכ וכרקכ קפסס קוקדל

 ןופ



 תרוהי לוק
 בלוס םי6 כ תווספ - -ורכס ןומלמ ססמ לקס ו
 יול בורקי) וכ רחבי רט6 לסוימ רלס ול בינל ורוד
 סיתסלמ 65 סילכד סז סעטכ יקי6ל ס6כ תו סג 0
 תוטכס ססמ סכופ וככל ר06ו = * סכתכל םיתלעב 0%
 יסתש ותירב רפסל ו כוקב
 6טסו 65 08 לככו
 "נפ05 סלפת ותקכ ויקפסב
 סלועתס תפזו * וכיתונירפ
 פיו וכרכז רט ףוכסס סעטל

 ג * סעט :תכותכ ילכ
 וכס לעב וכעב' 05 סיה 6
 ןיידע וכ סירכזכק "רמפמס
 יכטכ תוכסל סרכוט סיס
 6פוכס עכט וכל תומוקמס
 ויכפ תעצמ סתיס '6 וס ספ יכ טז *  סמסמ דס לכ
 קירכמ .יתלב וס סידלוככ קלרכס ףוליחס יכ תורוקפ
 'ןפלקקמ'וכר קוכס ירסס יץפסכ לעופ רוכב ס6דוקמ
 ק ףוסונופס רוס ןככו = סמ רסוכזנכ ספולחמ ולכמב
 3 = ססעמפ בור יפל כס ףולסס תוכס רופסכ ור
 קושר סשעמל סלקק ססמ | *ס5קו כ6ק סידקס ןכ
 6 סומיכמס סס כ%ס .ערזו סלל סד יכ לכוכס ללוס
 פודמס תויסלו "סנט רכוומכ סרוכס לוכק לומ 36 ובו
 סתשו .סילוקס וכיכי רס6 גזמס רח כולס 5ע תוכטמב
 -'בודשכ סל גרס ךותמ סיכולקק רלסכ קזכ ס9קכ תו
 סילוק רכז ךכ רו *  סילוסס 55 סקול ךמס ןכ לע
 :סקמ ךסמכסו * סינזמק תוכסל סככ ירד6כס תור
 ספלועפ דכמ ןס " לו לס ופונכ 'ילעופ סקויק דכמ ן
 לוקס רכד ףוס *ומדקוס ךכיפנו * תומימסו תוכוומכ
 ס56 לכ יכ סורוקל = * וכו סילגל גס תוסכ לע עמסכ
 ₪5 .תוקוסרק .ט6 לועפל סכלכות 6 תונולקס תוכסס
 רלסס ןי6 סוס סוקמכ ך6 = * עלקמ סכזע קכקלפת
 וכויכעמ לולסל קל ןסככ סכוכס ןיפ יכ * ויל תוכ וס
 סנסת'ידקס ךכיפלו יותומילט תעכומ סכס לכ סר לט
 רק6 סיכסמכס סירכדק ןורכז לפתו 6וס סיסי לם סל
 פרט סוס 63 רמוסו לקכ 6ית6ד קמ סכע> יכ -ךכ
 םעיממ דש לכ0 ס)טכ יכ סלסת רכז ןככו * סל כפכו
 רכז ךכ רסשו = * וקשירככ 9כ סזכמס ילכ לע סירוס
 * וסודירטיו וסוקיעימ רטפש סיס ןוילעס יפ5 תוכוזממ
 סילוסק ותריניכ וללעכט פויס סע יכ סנקכסס כח
 רטפ6 קיס עמ ורדעב סיבורקס רתי סנ סרלעקכ 6
 רכז ןכ ירח6 = י ומכעמ סכ 3נרויט קנקכסס וקקיעתמ
 ס5 ף6 תילספ6 ויל6 סתקעס סקיס 790 תולוסי נק

 סיפכ יכ = + ונעלוס רבכס סע קומוןקה וסוקיעי

 ןושאר רמאמ

 תווקנ רבכו הלק הבשחמב לבא דומל ילכמ
 "ק5 ינב וערזמ ול "מודה לכו קט ןב ונלצא
 תויהל יואר סהמ היה אלו םיבר סינכ דילוהו
 ול המוד היה אוה יכ לבה אלא םדא םוקמב
 לע וב ותאנק ינפמ ויחפ4 ןיק וגרזר רשאכו
 ;רמוד הז הו תש ויתחת ול ןתנ תאזה הלעמה
 תלוגסו'פילקכ ותלוזו בלו הלוגס חיהו םדאל

 תצ ןמיס
 ףלמ לטלטל ן(כ ךלכוס 6לו *  ולכ6 סתלועמ .קרובגל
 שנו וסע סיס ספ יכ 5 יס סט ךרטוסס ועכ תודוסיס
 טיריוולק סידקס ןכ לע ףולמס תוכס יוכל ע קורוסל
 תומימלו וכוזמל ןכ 0נ קכסמב סתלועפס .תוכר סו

 ןסכ .טיטססו שלקס ומכ |
 "וכו תוילגלגק 'וטכס ןורכז
 סעמ וומ6  ךרנוס 6 יכ
 "ומ סדקס סויכו סזכ וכרכוט
 ילעלנ וקוסלס וכסכ יכ 0
 *סכלעפת 65 תוכולקס
 שורככ פוכולקס 05 סכסו
 ומכ סמולמ ססע 52 6
 וקסר תוקוסרס סנ "סדקפ
 ותפירכב קסע סל ןיפו וכ

 תוכסס ןולכו דוק סתריכומ סומ 6כמ 631 * קיעו לכ
 ססועמ ססעמ .תומפסמ +בו ךפומכ רופסס וכ תוכולקס
 6רקכ רככו = :וכו קרוכ) וכקב רקסמ לוכו סכס
 ןכמלס ככ רפ6 55 ךיכפ סיס + וכו סיקל6 כו
 <31ו *"ובו ץרסכ ויס סיליפכס קוספ לע תיטלב'פ
 לוכעב * יק56ס יככ ופרקי ופס6ו סד6 יכ יכיעכ ןוככס
 סו ותלוז 36 סקפ ןי6 ססוכ6 6וסו וילי ספעמ ויסס
 סיטכ6ס ויסו תומכו סיככ דלויו כופככ'יבר סיככ דילוס
 ןזמ ספודב תומלסכ סמו 26 סיכופ6ר סידלוכס 0
 תטכ כוקככ סקיכל תומדכ ודלוכ יכ קווקסו סכונק
 סל( 'יכומדקס יככ לכ ויספ ןכפיו ומלככ וקומדב דלויו
 סל6ק סיטכ6ק 'ג ויק יכ סיק%6ס יככ סיללסכ סוכל תש
 רקכס ממ רשכתיס קופל וככיסו י כ 'וכו יקל תומדב
 לע "יקל רכל ימד ססעובר יד סיולו 6 ב 36ימד (

 ופוי לע רפוס ר66 סכ קס לס ויפכ ריכי ןופלרק סלל
 ןימ ןוטסלס סלשד סירפוטד (סיקכס תקוק'פ ) ורק
 בומכס רמ6מכ = * "וכו סד6ל קמוד סיסו תש : סכוכפל
 סרומ ומפו = * תס ומס ת0 6רקיו וומלככ ותומדכ ללויו
 *פ ןוטסרב סרומס ריב רככו + תתסוס וכזומ יכ וולע
 6% קט ת6 ורונוס סרט סיככ סד5 ומדקס ימ לכ יכ
 ד ס3כ וס רטל קמ6כ "יםוכ6ס סרוכק סקי סעינק
 פט סכמ6  יותומדכו "קש סלככ סילע רמסכסותומדו
 * יסוכ6ס תומילסס ספפ (כמכו וסכיכסו וסל רטסכ
 לככ ישכ6 :כע יומלנכ ותוטדב דלויו וכ 6
 ועד תודנכתס סו םיכוסל לכוכ (ל יכ *זמ וס וכרסיב
 ילכונגל סלכ6 קזסומס סוכ6 תנפטרכ 310 ער רכס לס
 סתעדל סיכסמ ותעד יסי 3 ןק יכ * סט רכוו[כ זע
 טרסב סיסש סמ דכמ וכייכעכ סייק סו גסס ספ ןיידע
 יִמ חרת 30 ורופסכ (כיט ומכ קלוגס דילויפ ותדמות

 סל



 תרוהי .לוק
 ירתוי ססרופמ :וכומע וכ תויספ ול30.סז ריכוס 9
 ימרדמ סב יפושז יפו םמכ יולקס םוכ6 רכד לע סכמ6
 קבר 65 יכירכרס סקס סט וכרכופ ומכ ויגט'יקולס לז
 וכוסלו. .ויפ רמטו םוקלסטס .עלס ןיב ןקכצ םיככסל

 ןושאר רמאמ
₪ / - 2 

 , חט תצ ןמיס
 סות לככ טקוקתסל סל קססוימ קחויס סע ןומללס
 3/0 ולוטס וכו .* סיטוע המס רט6 ותכללמב סיס םי6
 סלמל ןופ6רק סד6 תויכמולק לכ (7כ'פ 75 ) סרמסכ
 סל69 ( דמ סועסי ( סדק קמס םיטרסו סיתעט י6מ

 ענק ןכו = :עילכס יתלכל
 סידוסיכ כ דע ןיכעס
 ותעדס רכיכ וירכרמ .* וכל
 6לפ סלומס סעד סטוכ
 יקפוז = סינפס ךלו( קיס
 * כופכב סירסזנס סידיחיכ-
 . םורודכ סד6 יכב ר6ס 6
 םינפכ סקייח יכש ויק סה
 לעו יתופגרומה .תוייעבטה
 וסעד ןי6ש .ןכמלס בכ 0 |
 רפ6יקעטס ןמ וכמיס ססומ-

 ןכ סנ לכו = יסשס כו

 ויה %דיחיב חנ דע ןמעה עיגה ןכו שונא תש
 םימלש םיקלא ינב םיארקנו םדאלסימוד סלכ
 סתודקכו סתו6ילככ 05 ( םכתדמבו םתאירבב )

 ונא'הזמבו תלוכובו תומכחבו מיה וכיראבו
 סכהרכא דעו חנמ ןכו חנ רעו סכדאמ סינומ

 ןינעה וב קבד אלש יט םהמ היהש רשפאו
 רימלת זרזה נב םהְרבא לכא חרתכ יקלאה
 היהו ומצעב הנ גישהש דועו רבע ויבא יבאל
 ינב ג םתובא תובאמ םהכ קבר יקלאה ןינעה
 לעו ודימלתו רבע תלוגס הזה טהרבאו םינב

 ןכמ לכ יכע + ןוטקרס
 סיבוטסס תס יכככ סתיסמ
 * תבלפומו טוכנ קבל סמכמ
 טורוכנק סטס 'מלכ קלכיכו
 ::* ססס יטכ6 סלועמ 6
 סע המכקס רס6 תלכי לכזו
 טקרכס יפל יושר ותויס
 סימילט ורן 26 ךמססל
 ןמ .תנכיס תויסל סת6ירכב
 םיקו = * .תוייפוגק תוסכס
 יכ וכרכוס .סממ ומעט
 סכמל | זועת | סמכסק

 תוכיר6 עטס רכסס תעדמ
 | *ו36 50 ספקקו סקימי
 סממ הרי סוו *  סמנע קנסכסכ סקזכס רוכעכ סה
 יופלקו = * תלביסו סימיס תוכירל ןוכ תומכק םיככסט
 ימטנס קל סקיכט יכ ימיס תוכורספ תלכי ךומסל סיס
 ולי לע יכ תורוקל סקיעכמ6כ תומכס-ססס 00- :וכסקו
 < -סכמש וכ ץעופ ופיסוסו "סיני !כיקלק תגקכסכ קמכקה
 ףסוכו * סיפעב ת6 סימת קטכחסו סבח זועק סקכסס
 ". סכק ץימ6 סגזמ קכ סלונסהו כל סתויקכ יכ (וק 1
 סכייכע סכפסי סרט + ןתעויסמ סתוכס גוט תוכז יכ
 רפ6 ןכזוכס תונסס וכממ ורוסי ןככו * לובמכו קגלפב
 י'וכו סיק\ יככ יסרקכו :סלעמל כווטכ רומס דנככ קמע
 יכפמ "יקל יככ ספכ סקפירק5 סעט ץכיפכ ידכ סוכ םי
 תוופונ תוסכנו סנזמכ לכ ." ספ6ירככ סימלס סקויק
 לע תלפוכ סתמיספ סיליפכ סתויסיסתדזכו : תו'ספכו
 סקש סקק סיעיכ [ר(כ ויק סיליפנס ולמלכ .* סקישול
 "תוסירכב סימלפ בותכ לכו * סרכו סלקס סיקה יככ
 ויתוריכיב ס5סק סמל ורמסל יכורקירבדסו * תורומבו
 'פ ףו סכיינעמ סרככ * םימיס תוכירלכו :ויפודמבו
 יופכ ןכו קסכ סרומס רכופ וכ + תוקכסכו :תיפקרַב
 "טס סיכב 3ע פוכ6 כ3 בסוס רודו רוד ככ יכ ןמשימ
 ת6 ךוכס ךלקתיו כותכס דיעס ץוריפכו = *?יכסספ
 ויק 706 ןיק יככ 06 רמסו לק סילכדס 6לקו * יקנה
 סלעמכ סיעור נו סיעודג = * סטוקס ימר 155 ךכעב
 סכקמו 506 בסוט יב6 לכו בופכס ססמ ריכוס * פוכיסקו
 3כ םטול ןיק לכותו כגועו רוכב ספות לכ יכ6 לכוינ
 סדק .סתוש ופסכקס סוכ סתקכמו ינורכו תטסכ פרוס

 ויפ לט< סיטינפ סלפעמ הוה םשו םש תלוגס היה רכעו ירבע ארקנ ןכ
 יכ ךרד עו | * רוב |

 סרוכ גו סנע ורמסכו = = סקסלמ ך) סטעת תולובסתב

 '6כט סיכּבס ר6סכ 65 :סיכומ וכל ססימיכו : קמקלמל

 ןיכז = י תופינקק סס יכ .* תוככו סיככ דלויו ססי'ע

 .ימסט לוע : ו בלק יסכ6כ ךסמקל יור סיכפס
 רכדכ :סכ תמ רססכ ח2 ןכ וכ'כ5 סקרב6 סיס יכ * כ
 סוס סקבד סדמ וזט ל י "וכו סקכ קבד : סכ'פ עכלרס
 סיקרפל סקכ ץפקמו נדע סלונסק ןיכע תויקמ ס)כב
 יכ * ירכע 6רק: ןכ לעו = :סיככ יככ 36 קוכ6 קוב6מ
 שירומ לבעמ .רוננ ייססייק ומס סז תויסל וס כורק
 6)ו  ."ות6 סירול ןי6 וקלוזט דסייפכ סזב יכ קלונסס
 פחייתס) וקוטכ סייולר ות6 לפ6 סיבר יכ רסכס רכעמ
 *וככע לכע סכקפ יכ לע סיטפסמ 'פ עכלרקו *וו6
 "גכעב ירכעס סרכ6 6רקכ ותויס יכ וכרד יפ 5ע סרוס
 ןויספ יו6ר סיסס יכפמ סונמב ןכ סו לסכס רכעמ (כש
 ןכדימכ 5:6 סומס 'פורכד סדק רככו = *ירסכ ירכע
 וקכומ6 לעו רכע קספסממ 5וספ לכ יכ תוירכעס 6
 326 סיטסשמ 'פ סו לע ולבד סכסכו = * וכו ילכע (רקו
 פפיכ שוק סנ וכרופס סכמסו = * נו יכככ סעל ורו6
 : וסופכ רגע תועד קיזסמ קוקס ירכעס סרכ6ל דגיו
 לע כוסל תיברוסש ויכפ = *"ןכו סט קלוגמ סיק רכעו
 לע סכמ סלוגסק ךטמקמ קכום69 סכוסס קמ רו(יכ
 טיספומס קרת ןיכעמ ומגע לע ססקק רס(כ יכ * 'רב6
 "ןססימס וקבוטק ללככ 6כו "קנו גסק תלסלס 6רכק יפל
 ורוסל וטלס לע רכדס דיזועסל רוס * רכע ל ססרכ6
 סלוצמל סלונפמ סלונטס רגע םרוי סקרכ( יכ רוריככ

 דע + מן( 2



 = חרוהי לוק
 6וקט יכפמ : סכ קלובסל ופולע לע

 ה מיס - ןושאר רמאמ|
 [ ןוככ סוס סערוו וככיו לנככ סכריז ףוסוס ןכ סיעילקווס שרוי

 וכפק תנרדמכ ססל ויסט סיוכרו יעלסס קפודב סנועב = יכלו וספ לע בקכט ןבמרס תעדכ 065 רספ *סיוסש
 :ומכעיו דנככ 6\קט סל וו ףיסוס ןכ לע ךומסכ כוומס = = ץרש 5כ פולכי .ןודוטמ יכעככס לוכב יכ סלפ ךלמ לכ
 סרומנ ספ יככ לוכבו * 56רסו
 לשר לע ותבטסב רמרמתונ
 15 יכעככסו -בקכס מכ
 ת6 םכוכו ךלוס סיסס [2
 סט לט וערזמ 50לש 6
 פט וקלקכס סלכ6 לס וכקז
 ויככ5 סכ ק5ססכ סלפכ סט
 דב יכלמו 'מסכש [ר60 6
 יפליכ| *כע יסלסךנמ
 קי6ל טסמ יש ןכמרק תעד
 30 עד לע 5 סו לע
 סכ ןכ ספ לוק קדכ יכלמש
 רמ65 רכדס וכיל6 בורק יכ
 דוכפל לסורימ וכרפמ ךלסש
 ןקכל סס3 סיקו ס ת6 סט
 וס ופויס ליכטכ ןוילע 5
 וכדוע ןכמלקו ידככמק סי
 יכעככס וכנמס ופרכסכ וע
 וכק6 ס3ו6 * סלשולי סתיס-
 ךטמ פטוכו ךלי ךולס .ןכ
 לכ5 ורמסכ יסכ לע וקנטס
 קוכר6ק ויככל כ קל ס6'
 קנקמכ סז ילס לסמל ןקכו
 < ככ סכ וכסיו ויפ לע ויסככ
 סתופ לוסכו למל דע ןטככ
 ישע .*ובסו6 ערופ'ש
 קלכי 653 פכעס סוכ וקסוכ

 * שוטי [רפמ קופל סמ
0 , 

 טיושה ימילקזאה שרוי אוהש ינפמ חנ תלוגס
 נירמדא:ןענכ ץרא טתדמחו םתיעצמא רשא
 םכורד לא -סחו ןופצ לא תפי אציו האוכנה
 וינב לכ קיחרהו קחצירינבמ סהרבא תלוגסו
 תדחוימ הזהתש ידכ דגוסמה תאזהץראהמ
 ויהא ושע החדנו בקעי קחצי תלוגסו קחציל
 םלכ בקעי ינבו איהה ראב בקעז הכזש ינפמ
 קריהו יקלאה ןינעל םייואר םלכ וה הלוגס
 יקלאה .ןינעב .דחוימה אוהה םוקמה סהל
 להק לע יקלאה ןינעה לוח תלחת היה הזו
 סכידיחוב .סכא וכ תוצמנ היה אל רשאירחא
 "ירצמכ םלדגיו סבריו םרפיו םיקלאה םרמשיו
 יצוהש דע בוט ושרש רשא ן ליאה לדגי רשעכ
 עטונ רשתו ןושארקר ירפל המוד םלש ירפ
 . ףסויו בקעיו קחצי םהרבא רמול הצור ונממ
 ומכו סירמו ןרהאו השמיירפה ןמ היהו ויחאו
 םיעבשו תוטמה ישאר ומכו באילהַאו לאלצב
 תרדמתמ קדאוכנל םכייואר ויה רשא םכינקזה

 לש הנכ רוחו הנופי ןב בלכוןזונ ןכ עשוהיכו
 תרוארהל םייואר ויה זאו סיבר םחלוזו טירמ
 (כ תרינוברה איהה החגשההו סהילע רואה

 ויה םבירממ םהיניב ויה םאו תיכוטלס תיקלסק

 ךקולעסכ 'פ .בותככ סדמתמ ס(וככל סייופר ויסרפ5
 טורק .סקופע : חוככ \ יסיו
 ןושיכ | + ופסי פלו \שככפיו
 ולפס קעלכ 1906 = ולושיב
 סויק ותו 650 ושככתכ (לש
 סקכד סלול שפכו דב
 סכמו רמ6ל ותסיתפב סב
 קס6 סעפ 15 קרכיס ימ
 תגרלמ (יסו  *לכ קלולכ
 .3ו וטככפיו סקב 'מ6כס ימ
 םולקכסכ קר ."\כע * ופסו
 תעד ןכו"ןקספ 6לו סנרתט
 סקספ 65 ס0וככסמ יםל
 "םילמ 50 סככ לוקו :סקמ

 ופל ככ ל26 וכורכז רק6קב
 כלכ לס וקז6 :1מ6 סירטש
 .סטוס ) 31' /סיע6כ תיק
 "+ ות6 6 םירממ לוס ( ןקפ

 15 חקיו קכווע פקקו ותכד
 6 ו דלפו .תלפ6 תש כלכ
 6יקס סקנסססו : וכו לוק
 תומוכר רמ6 = * םיכוכרס
 טדק ןיבו לקס ןיכ לידכסל
 יססנססק ןיכ | יסיפדקס
 כ חינשי סכ .רפל קללוכס
 :ןוכו וכ סלועס לע "תי
 סילעס תדחוימס ןקיטרפס

 % ת6 ץכוכו .ךנוס סיס ינעככסס *טל כתכמ סמ
 תוכר6ס סכ לםכסב יכ סלוכ 06 66 סט לס וערומ
 תיטכ קפזמ סנ ירסס = * טטל רש ץר6 ןחכ ויככפ
 לסכי רפ6 ןמזס דע ןעככ יככ סב ביסוספ רק וכ5
 סוקש סיכורפשס ןכמלס ולכדכ סכסו :סיק560 יכיעכ
 סכמש יכ = + קנת לע רכסס פעד דיזעקל וכל חכוש
 * סיומס ' כל 6ל סטפ וכל 65 ישר לע ןכמרס תוכעטב
 סדקפ ומכ * ןופכ 56 תפי ףכיו * 'ויכילס קעכר?יווטב
 : סמל וקטמ ספיספ ל[ סרמ6כ * סלונס סלכ * נשיים
 יככו כותכק רע6מ דע | *'וכו ספד ביו סבריו סרפימ
 וכרסיו ורפ יכ = וגו וטכעיו ובריו .וכרשו ורפ ל6רשי
 םירפ סתויס רפוספ סזמ תמש סליכזכ ול56 סירכוכ
 לע סכרבל סיילפ סיסו " לח[ םלככ קפפ קרלו יכרפס

 יכפ לע רסס סעס .לכמ:ךמעו יכש וכיפפכו ספ םקכ
 ס6ו ולמ6כ | ךומסס וכוסל .סלוי ןכ) = * סטל(ס
 קיס סנמ5 יכ סילענכ ויס סילמע סקיכיכ ויק
 ורק6כ = סקיכיכט ססנטסס תויטלפ לע סרומ סו
 סתעל סלמונו ספכופס סעוכע סדעס חל מיס יכסכ
 לטפס סמ 'ס6למ 60 סכיכטס רעול סנור 'סכותב
 6וק סיפודק סיקלש יכ 'ס ת6 דוכצל ולכוק 65 עסוסי
 טנועו .תערכב סירמ סכועמ סיסס סעו ורע6 דע -"'וכו

 < "קנטסס וכ בופכמ חסכה יפלו * כע .*'וכו ץוסיכ0ו כדכ
 קוק קנטקק לע קרפוכמ סכוכס קיכוכרס קיסל6ס
 < ץפס לכל עו .ץנז לכ 'תי וכונרמ תכממכס קדמוימס
 לס6 ןפו6 |ע רדיפת תרדוסמס קיעכוטס ספבטקכ 5
 ככ קז רקפ"סלונסס קפס יפכ סק + סלק יקלכ

 מ
 ו



 .תרותו לוק |
 כוכ ויספ ןכ ס6 לק(יט קפקפ8
 3בע) סתלוכע וכ פול ל סוקמ וכממ סלי 53 לועיבל

 = מכ ,וצ רוצ תצ- ןמיס = :ןושאר ףמאמ
 ץוכס 65 וכו תמסכ קמו ירווכקרמ6 = ךצ .|מיזכ = :סוופל סילטע ססו

 טיעינמוסילכלק ץ" סנס לע ילזוכס
 "כסומכס רתעו6 תכולב ןוסלפמ לבסס עיפסס סמ כב מפי תעכ יכ = * כמ "יס וכזוכס לבלכ סיקנ6ק יקלכמ
 פז ומ יתעלי 53 רע6ךכ לע = וקלונפו סד6סכלמ = (רפיפ כוט ךשיכ ויקש תשרכוע כייסמ סו ןיסט כקשימ
 סקקוס| ללונספ 3
 רפ6כ =: רעל תלמוע סוב
 ןמ ולפוכט *סתל!וקב סס
 ?וק סנט * עבטו \ סלובסס
 סו * 'פונסס יללקכ ופלוסי
 זילובס .ס6 + סוכימ יכס לע
 ?ורלוכס תלובס סו יסקנע
 סיקיט ימ ולילוי) 6 * ססמ
 ב63 סולק = :סלונמ
 יכודב .ןיכ .סזו וכו סרמפס
 ס6 *סלשיכילכ ןיכו סיממ
 "פ רסזכ 316 * סיקפ מול3
 *ןר6כ בעל יסיו לכולן
 סע סיזנול  ךילול לק
 ןוקכמ .קופיל ןינכ ייעיסל
 סעכ *5מלעכ סכט 6עוב
 סרקמ | ססרכל | קיל
 6סלסשו כט .6עזב .וסישד
 * סע :(קלעל 9כט קומו
 516. לככ לס ימילכ ס6ו
 ןוריבעמ ןיפט-ןולסוכ סי 'פ
 ככ (טיכ רכז פס סלסב
 :6ערו יס ןכיעדי 657 'ץכט
 עט ץוסו . * וקויכיק קיפכ
 ויפקב וסיקוספ סיעשי עס
 פוכלכל קפ 510 ולכופ ועכ
 סופת 05 !סעב ספ0 פז יכ

 ששה רשאכ הלוגס קפסילב םה ךא סילעגנ
 ימ ורילויו הלוגסה ןמ םסעבטו םתרלותב
 ףנובעב הרממה באב םירהזנו הלוגס היהוש
 ונכב הארת רשא הלוגסה ןמ וב בלעתיש המ
 ומכ זרפטה ךכדותש קדמ יפכ ונב ןכב 4
 וכ קבדנ פלש יממ ותלוזו חרתב ונרמאש
 הילויש ותרלוזר שרושב ךא יקלאה ןינעה
 רלונה לכ תדלותב ןכ היח אלש המ הלוגס
 זרמכ יכיעבטה ןינעב הזכ האלנו תפיו םחמ
 א ללכ כאל ?רמוד וניאש םכדאה ינבמ שי
 עבטזר וכ קפס ןיאו ויבא יבאל המוד אוה
 לע ףאו באב ןופצ היה אוההןוימדהו אוהה
 ןופצ היה רשאכ השגרהל הארנ אלש'פ

 .:םהרבאב הארנש דע דינבב רבע עבט
 הלודגה איה תמאב תאו ירזוכה רמא 5

 םכדאוסדאמ תרכשמנה
 סכל הבייחתנו ץראה תוירבבשלודגה היה
 לריא לבא ץראב םיאצמנה לכ לע הלודגה

 . ל תאזה תאטחה ןמ תאזה הלודגה
 ןמזב םלכ זרומואה יכ רבחהרמא ₪

 תודוצ "דכוע ויה אוהא = =

 ילוכ יפעלו ל (כס סנופ

 ₪ > סולכ ךלכלממ לוע
 קמ סכוכלו רע תרטוקמ
 יקתוכוט ליקפ * לכול תקב6
 סנפכולספ .* רזיק6 ילפו
 סנעמ קפו סמו "ץר6 סיעשמ
 סליפכס ןוע לק(  סרקםכ
 :רכזפ 'ילכלס ןס ןסו "יקטכ
 לע לככ סכמליכ | ידכ יט
 ותיכעמל רכסס .ךיר6קס
 ישו למוש ןיפ | * סכס לע
 . ות .תולככקסל .ילבל
 336 סלק עמשכ ילכ

 : לס ₪
 :לכססלמ5 זצ ןמיס

 :ומופס יכ ּי

 תולכבפסב ותכוכ לכ *'וכ
 * לגעס 6 וטע רס( וקפ
 5 ףלוס ככוס כטוקס סו לע
 קר 0506 וכיילע סיס לש
 רוכב .סיק%0 לוככ לויסל
 לע ליכוס לכ | יסיו
 תקנלוקס | ץיסס | סלונס
 י "תו ות טולק תויבפול
 ספרככ לולו בכוכוסוטמ 5
 וכ סטרפ .סרזע ןכל עדמ
 פדלוס ןמעכ קל י6פמ

 ףודנסל .סק5 ןכפיט ןפו63 םלקמק תוככ סכיכמס
 ולמ6 601 5% סיבלו.סילפכ תקסע 697 סופט ל יאט
 "כמסרד יפככ יכב 6 5% ול עמ 55ל יככ ישכמ יקפכד יפ
 קכק ימק סוכל יפו .יקוסע65 ךל יעבוש ךל סמל
 = יס כ סיכלמ 6ילס סו לע כתכו :כע "'וכו דיכעל
 ?וסו ווסובססמ וקמעפ יפג סו\5כ סבק קטע סנס

 ותפס סכוילעס ותמכסכ .ס6רו ם6רע תורודס (לוק 9 ) 6 4 2
 .וסומכ וככ ןוטלו ככקעו ףלט ףסכ עסק ספכמ סיסיש
 ףנא ויכפל סיס 65 וסומכס וסופ6י וכממ .ףכי סכס
 ורפס .סוס סו) גיכ6 לוד ךרד .לככ ךלקו ל יסיעכ רשו
 , *'וכו ופפוזו : כע * סקס סיערס סינעסמ ויק כוט
 תויספ סוריפכ ולכו 6ל\ * שומ6מ סזכ קרס רט

 : וכלכוט ומכ יקפסכ לטופ וכויכע

 י"קוסס יק36ס םגלומס ידי לע סיעפפ סתכוכ ריד6סלו
 וחול ססמ ידי לע סופכמ ויסס סע תרופ סל סוו
 .ןקוליכקיו יק36ס .ןיכעק סכ לוקימ סיכולכ סע ןורשו
 ופסכתיו סימס סורמל סתלפת תכוכ ןוככ ל ס\עפ לע
 6וס סיס| *סיעל סימק .תו6לפמ רופסכ וקמועל
 מג סלטסכ יפו = >וו סכוכ פל םלק סיסי ופרומתו
 לע פיטרפ סונמב ולכעס סריבע ס6 יכ לו סדוכפ
 65 ורמ(מ ךפס סמכע תעדמ %ספ פוטעל סכוק קעל
 < עונסל סילוכי וכ ןיש סכמ6 יב = "'וגו ספל ססעת
 סיק36ק תפמ סיוונמ סיפעמכ ספ יכ יק360 ןיכעס 6
 םיפפל .וכחכס ןישו = * נ5 ןמים יטילסכ רבקס רכלכ

 6)ו סכסלנת 65 יכ תויקל65 .תומוד תולועפ דס -
 עמ |. 2778 0 כ בו



 יחהותי לוק 5 4.
 תכפל ויפללמ ולוי 65 סל 'ס תש לובעב סע עדפ
 רש 50 סלוטכמ סוקמ יכ סלוס סנקתו .* ופוטר
 קלטי יככ סע סנסיכ = * תועו6 3 סנסכממ סי
 יכסכ כיט ומכ סתלוזכ סקומלתסמ סיקלהק סונים
 * רכו ויס ליו :  לק מיס

 = הע. ןמיס :ןושאר-רמאמ
 = 11, וסט כופכס רושיב לע כ ןמיס וטימקכ רכזס סע

 תילכק סל לפויכב ופסכיסכ סככ סכמש סלפורי 'כ
 וקול 66 כע * סרפעו .סיככ6 וככוסיט לע ףסוכס
 ומ6פ דע וכתססכ ןקתל כטסמו ךלוק סיס יכלקכ

 פכ .תיס ףומסכ סיכלכפמ
 סיפוסוליפס 'תשק סע לכ
 דוסיק 5ע .תפומ .סישיכמ

 תומטב ועע ןכסו
 ל :תוקשסלעו =:ללכ
 םוטס וס ךככתי וקויס
 יו6כס | ללוכס = ניסכמסנ
 ףוסופיפס רעשמב ןפעורל
 סיפוסַפיפס ויס 55 5 ןמימ
 ילעכו סיכיכנטכי(סו סֶסֶס

 דותיה לע תפומ םיאיבמ יפופוליפה ויה ולאו
 ;ררוצ ילכמ םידמוע ויה אל תוקלאה לעו
 ;ררוצה יכ םנומהל םירמואו הילא סינוכמש
 זררחוימ איה יכו יקלא ןינע וב קבדי תאזה
 לת הז סתימש ימ םהמו ירכנ אלפומ רבדב
 תומוקמב םויה םישוע ונחנא רשאכ םיקלאה
 םהב םיכרכתמ ונַאש דע ונלצא תודכוכמה
 לֶא יתוא סחימש ימ םתמו 'סהינבאו םרפעבו

 קפלוס וז סלמל תויס ןעוממ
 5דכנמ .תלטכ .סי\נלגקמ
 ןכ6ס תש ו9לנו .סינכתע
 וגו5 = > (ככ6 תי סירדכנמו
 3 רכלס סלקס יתילכ
 לכלב סודכוכמס תומוקמכ
 ק))ככ 36לש | ץכ6כ ל
 15 תוקכס ןמ סיס רפ%כ
 רקמה 56 ותמוכ יכפ (ףכ

 < = ילכמ סידעוע :תויכסולס
 קר .* תיטטב שיסס סכונס תויססע | * וכו .סרוכ
 ןיכע סכ קנדי .תוס .סלוכס יכ סנומסל םילמו6 ויס
 סלכ6 רויטק (יסק סרונקס 65 = *.סי)ע עפופ יו
 : וכככ פופ רכדב תדסוימ יס יכו = : קו56ק סנש
 ןיכעכ '5 'פ ףוס ןופ(0כ סלומס כתכ ןופפס סז עגול
 וכ רז 6וקפ ןיכעב סד6ס דחוי לטלכו + 311 * סל
 לג9ב תסתמ קוסנקכק ןמ לכלכ ןכ ןיס סמ ר(מ
 םוס סכ .םמקסו 5 רפ6 תילכעס סגפקק וו ,ליס
 קנטסב .טתוש סמל גל לו לי לו ףוג ספעמ לג
 תדסופמ וז סרוכט לסככ ןפכ ף6 * כע *"וכו פרוכס
 ל5מ דע לוו ילככ (נפומ רכדב תורוכס רט לכ ןיבמ

 ס(לתש ו6 ילוככס תועד ס5רמ .(וק ביסס ו קנוככ |
 סד6 יככ סי(ילפמס .סילכלסמ ץויכו סעוכק סב
 16 65 = סיקלפס 56 1 םסוימפ |: 969 רז ןיכעב
 ססיתמו וכמע עפוס יק30 ןוכע 5 קר * 'יכככ קויממנמ
 סוס .תלוכעמ (יסס סלוכב סתומגמ ףוס ן6יכ וי
 תופכוק סתעד פל וכממ רעל ולכל ספ יפלכ (לבכ
 : ומתי רקי סתועכמ6ב ומס לוככלו ץ\סס תויכסולס
 יתכו ויסככ יתכ 36 = * וכו תודבוכמס תומוקמכ
 ןכטמס 'ס יכפל סערככו סופתפכ סקכ לז6 תוטדלמ
 רמ(ס ןימזסל יכל יתיטכ טעמסו * וכפער יפפ ספ וש
 "וכרבקמ וכל שלפי ץרלכ סיפלוקעס תומוקמס לע טז
 סמע תעויתסמ וז סכוכ קתוסו = * סנש וכפכלכ סב
 י "סיכבשכו סלפעבו ססכ כרכי וכ6ס דש סזפ ךמסמ

 סרמ6 סע .סיופו םיעוכסמ ק36 וילכד ולכס פמוע בכ |
 וכל = רש ץרש תוכיכס לע תוכופכד 0רתכ קרפ %
 ךילכע ומר .יכ רמ(כפ קץרפעב רדכנמ (דעג רכ פייס

 סו5 סימפ ריכסמ סוסו \* וככוסו סרפע קל סיככל 6

 וכמ6כ :יכ דועו = + לוסס | |
 תופעמ סויס וכ סינסוכ וכסכ6ש סע יכפמ ךכ לס6
 *ססכ .וככלבמסו ספ וכלדצו סתוש וכתריסכו סיב

 ףכו סידכוכמס .תומוקמס ללכב וכ וככלכ ןתכ תולוסל <
 כוס ופיפפ * ןקס סוקמ לככ עמסמב תויסככ יפב לכ
 ןמ .קוסרמ ודומעיו סיפיסק תומס ועכ ןכ לע = * ץרל
 ףדקמ יפכ 3לכ3 סכוכס יכ טופס וטפסיו טז לוזיכס
 סכרבספ סיכימ[מ וכתויסל ססכ סיכ"כתמ ומס יכפמ
 סרפע 'תטודקכ סירקוכ .וכסכלו | * סתועכמףכ סיוכמ
 משוב רככו סקולע סטפ 69קכ .רפ6 ןעז לכ * ססיככלו
 בוקכס ממ .יכיס רסכ 'פ ףו וכרופס סכסס ססינע
 סיפלוקמק .תועוקמל סקט ורמלכ ו6ריק יעדקמו
 ופ לע ף6 .תוסרדונ יתכו תויסככ יקב ססו = * תונגב
 * טפמ .טלקמל סל יסשו ורמלכ םדקמס תיכ כרחמ
 וקכו תויסככ יפב 156 ( רועס יככ קרפ סנש ) 10
 וכב קרפ ) 3 ורמש וז סטודק לעו = כש תוטרדש
 ןהכ ןינקוכ ןי6 תוטרדמ יתכו פויסככ יתב ( ריעס
 סז לעו * ןקופ ןיניכרמו ןפו סידככמו וכו פר קולק
 יתכו תויסככ יפכ  *'פ קלפת פוכלסכ סכמרס בתכ
 ןומיברמו ןפו6 ןידככמו דוככ ןסכ ןינסוכ תוסרדמ
 למל וכיכמ ריעס יככ קרפ ססו = * כע * 'וכו פול
 ןיפו וכוקכ ןידיפסמ ןיס כרסט תסככס וכ סדוסי
 * סכטדקמ תפ יתוקססו לכ וכו סילכמ וכותכ ןיליספמ
 פס 59 סכותס 6וס 090 *  ןיממוט ןססכ ף6 ןתסודק
 ופב ורט6כ 6* קרפ לפס תוכלסכ סט טכמלק רסס
 תודמוע ןק ןקטודקכ וכרסט תופררמ יתכו ןויסככ
 5ע .ןופלרס וכופל םרפל רפפ6ס 006 * סע * וכו
 סעשמו סמטט סויק ספויס סעפ ספודסס ץל6ק תוללכ
 * וככל 'ס סעכמ ל = * סדקופ סקפוהקכ יס ידע

 ומקכלו



 רמאמ | :חרוהי לוק
 תודבוכמס- סקס: פומוקמס 'ופמ :ליקוכ :סווס ומסכ%
 ךרל 3  סקכ סיפלספמ ו סוכרכ תו וכ6ס לו 6
 ומתויקכ :סוו = * סלעממ .רכחמס 67מב לכ יוס וכד
 ןיכעס רוש ינוכינו סמס ימודמל ןילע וכ  סיכיעממ

 = זק ןמיט | ןושאמ'
 י*סנסוכמ סשיל) קפמסכ .סוחמ ל סזקמ'\מלטב סמעוכב

 / ו
 ש

 ומ

 וטו ומס טימכעס תלכקסכ רבחק'עֶכוכ ןיכת6יכ
 סטפ דופ סרכופ רוכזו ךומסכ ריכוי לס סזפ סולכסו
 כוכב סול ןורכז יש "וכו ויש סיטיכמ ןיס רפ6 : (כיש

 ססולע סול וכופו יקס
 תרפסכס :'סכיכטק = סנוכע =

 * בפ יס ופימסב ריכז רצ6
 ופפב יכןוימלס ןיכע סוסוע
 וכיעס'  קולכוכס | קורוכס

 יק6ס\ ןומעס קב קכליפ
 סיכימ6מ וכסכ6 רש0כ וכ
 ו /ץלסו \ ץרלכ סרוט וקביכטש

 רשאירצממ םתאצב שאה ךומעו ןנעה דומע .

 .ותות+ םילדגמו םיליבקמו וילא םיטיבמ ויה
 הומע יליבקמ ויה ןכו םיקמל וחכנסיוחתשמו -

 * םיכָכְלק לעו סיטעס לש
 : ולמכ ןורח6 ןוסל טרפתמש
 וכ סינסוכ וכסכ6פ סע כצט

 | <>? "וכו סוקכ.'פופעע סוויס

 :סישעכס 'תויסככ יקכס לע
 : לומלכ סוקמ לסכ |

 3% וקו סקייממ .ימ ססמצ
 סדק רככ .*'וכו תוינמורס
 =: טפ וס: סז לע וכלבש
 זמ == * סיכככס ןע .כככ
 * "וכו ליסר6 ': תכל וככוב-
 3נ5נ₪ .תולוכ טפו סיסוםל
 ו5 .:% "יס ומרכזפ יכימפס
 שולט המ למ תכרעמ

 םילייחה ןמליח וא :בכוכה ןמ בכוכ תוינחוה-
 םימיכסמ ריאד אלו הז תלוזו לזמ תכרעמ וא
 , תשגרומ הרוצב אלא תחא-הדות לעןומהה
 קרמל םיפצמ לארשי ינב ויהו הילא סינוכמש
 'ה תאמןינע םהל דירויש השמ םחוא דעייש
 סילכקמ ויה רשאכ והוליבקיו ותוא ואריש

 ותאצ רבדכ רשמי לע ררוי היה רשאןנעה
 .םיוהתשמו לארשייינב סידמוע ויהו סיקלאה
 זכעה ועמש רשאכו םיקלאל וחכנ סיוקתשמ כ
 רהה לא השמ הלעו םכירבדה זררשע ירכד
 .סכחל .תושעלו סיבותכ תוחולה םהל דירוהל
 ובש ודגנ ונוכיש האָרנ רבד סהל תויהל ןורא
 :ןכ ריגו ברה האירכחו סיקלאל תירכה היהי
 :קבדש מ תלוז תוחולה רמול הצור תימונכק
 ורובעב ?רארנש רמו דובכהו ןגעהמ ןוראב

 השמ .תררל םיפצמ םעה וראשנו םיתפומהמ

 טכק6 = * ןכעו ם6 לומעב
 * םרופמס ןמ סותס דלי
 ןנע .דומעב בופכ- ןכש
 טיסו טסמ 06 פקפ רש
 159 סנס? ספמ: (וככ
 טתפ לשעו .ןנעס דומע
 רו ספמ סע לכדו לס
 םקפ םי6ווסתססו סעס לכ
 לומע (יכ- לילכמסו רלס6
 סתיס 050 רמו ילומעל
 סילומעס דנככ סקיוקקטס
 טת(יככ ססיכפל .סיכלוסס
 ףנוס 'סו ורמ6כ \*.סירכממ
 "רבו ןכע רמעכ סמוי 'סיכפל
 סמ ל9 ודומע דנככ ץר
 יתעדל 6וס קכסי'לעמ) כס
 "6 9רכסס לטויק " ךשוק
 ןינ ומילבי סמל יכ  :וססמב
 ןפו ורמ6 סכסו יטלק3 טלק
 ןכעס 'דומע סוניכקמ ויס

 ןכט ךכ עד רע ופיסכי'וכו
 .םיוסתססו ספ3כקס סתיס

 'פרכוס רדסכו = *רוו(כט
 * כ יבכוכ זמ יטרפ ככ ספת רכו יכ ףיסומו ךלו
 'ו3זמס קכרעמ 506 "'קופכב ילייסמ'יבככ ץוכק כס
 לולב ספ סנונק סכו + רוז5ס סת ורכבי סילייס 6
 סול 'יכוכמט קס גלומ סרוכב 050 3 ו5 סנוס רס6מ למ
 'ועכקשב 6ונפסל דע 76 רבגתת סד%ק עכוכ יכ י'וכז
 וס יעיכרב ומנע רנסס רכדכ = * שנרומ לבד
 כספמל ןימסק 36ו ורמלכ סוס ןרופיכ סיטפסו "'נים
 לכ + עיניס דע רדס לע רכבל ותכשסמ יכ רמ(וש
 ךומסיסיתלכמ דכלכ ולכטכ תוזטנ 'וכירכס סיכיינעס
 יכייכע לכ לולכפ לוכי ךכיפס ספכק (פסי'וכו טנלומ ל
 רופספ לכות לו * שירק יתלכ סדכל כטסמכ ךס!פמ
 כ י'וכו רובד 653 סדכ5 סבססלכ למ ךרק סע דע
 :ם6וס סכוכס ל למ וססיתמ פופסוכ סס דועו וירכדמ
 ןפ * וכו 60 דועו ןכעה דימע סיליכקמ ויק רפ6כ
 9% סמ .רופיכ ל35'ג יס ועוברב ורמ(מ יפויכ ךיכיצ

 'רומל 6וק ככה ל 79 ססיפמ לוס לופס יס * תל |

 לסט * 'זכס סידומעס  סככ
 306  תַמַפַפ לרי רפ6 כעס לומצכ ותמבוד ומיטמ
 לע .םרופמס \וער וילע דיע ןכ סו " = ספט
 תוטעלו סיכותכ :תוסולק סקל דילוקל = + !עכס
 סמל(6סת'פ ') עבלרס סב *'וכו ססל תויסל ןור6 סל
 .ךקד פויססע ) ןור6ק ןיכע 36 = * לבעס פסקכ ןיכע
 ורמלכ(ימלכוס וכ 'כסס תולנעממ ףלסקמ ויקופרופ
 רפפ ורמ5 סככו >> סיוב פלוככ סכוס דובב וקל קמו
 ןוכק 16 "ןופסרס עסמס 36 ךכל סיס ס0-וכיכפל וכלי
 בוקכס'טלמל ומר * כ9 ='וכו ספעכ'ס דוככל סבסו * סו
 ןארכ ןורשו סיקי תפלט ךרל ס רסמ ועסיו חו! עסכ פ
 ככ * טפוכמ סט לופל סיקי'ג ךרד סקמפל עסוכ 'ס
 ךרד סרומ טכג וקויסמ לגעכ סתכוכ קתיס ותעד יל
 םרטפכו = ןורקס עוסכב סיס רסלכ * םלפמ רשי לגעמ
 תיכובלס ץירכסו סיק5לל תירכס :'ונו וכיכפל וכלי רט6
 לכ רטל סללככ סרותס תירכ סיס קטל פורכס *'וכו
 פוסולק לכ = * יכוברק ספילבסו = * 307 יב טע ס

 סקיספ / ְי
. 



 . הרוקי לוק = ₪
 רוש -. + טפ"ס לכוס ועכ--* ןיפמ-םי סירב טפיל
 סלכעס .ךרד .3ע סקולכ ו[ ןילט תולוס% .  "ומול

 סרופסו תוסולס סכקו .* 5/9 ףוסו)יפס ?כ6-סגכומ
 ספו ורמוכ כ ןמיס יכסכ ל6יבס סמ וו ןול6כ וסכומ
 "סותוללןקו :ירכלס קרסע-

 . וצ : ןמיס ןושאר רמאמ :
 מפוממכ סללוסב :56רםי .תמכסס סמ .סיככסמ 6
 טתלכיב סיספ וש + 15 וסב ךובפל סית נכס רס6 וולכדמ
 ייטטפכ תו6 355 6וסס שולקס טיטכקס טומפלו 5
 "60 יסיכפ'גמ רק( לע 6וס סיטלפמס 56 סו ושיכמו

 ו 50 ןונופת ויסס סקמ
 'סילע ווטככ לפ6 872 לטו, םה'דגבו סידעו םלאת ונש אל םנינע לע םהו: סקכ. ולנמ .סלוקס- יס
 טס יכילוככ כיל פלק פכ - רראשב ךא יניס רה 'מעמ םוי םהב ורמע רשא | ןוק6 לכמוקו6 תמקוסמ₪
 ,קרשמל - םביגותרממ סכתנובתב, "כפיס \כע *סקיקב.
 | 'פומ סוכיב.:קוקכסוש
 0 7 ו 7 8 תוק)פ יכס;ןר :ןוללכ :ןיו
 יככ סע ס פרכ רס6 ברסכ טטמ ספ קיכס:לש5 סיככ(ט:
 :ךרד לע רכסס עדל ורופיכ = * טילכממ סקקכב 36רסו-
 קרכ רפלו רמ6 50כ = * דו ןולססכ לס 564ורוי
 :יקירב טסונפ קלכרטש םוכמסו סלוקס ( זומלו) +3מז-
 טסייקי וסס וקכס ש סבסו יומוקמ לעסכ ל7כתישיומב.
 < זוכו תיכוכרס ס6יככסו יקללמ תופכס סיס וכמו.
 סֶטְס סכנָקכוט לפ ויקס 25 >>: ןכו סכויפע 5ַע ססזי
 .לו6ס סקילע קוסרסל סייוסרו "מוכב ווסו סייסכ סטפב
 תמייס סנונסס קלעמ תויסל יכוכרס ףיסק קסנקססע

 סכוכק 6 קקטמ ולכ יכ * סמ יס-סלעול רכזומכ ססמ |
 סריפככ בופסל ןי סתומולש תביסכב יכ עיחוסל פוס |

 סמו = + במים למס תכסלמב-קלס ללכמ סכר סץליכי וז
 :ןמו ג'ס ועיבכב .ורמלכ * סיתפומקמ ורוכעכ סכַכָש
 ץק6ס לכ .ןוד6 וינע.סיקמולו תורבס ןוק6.36יסיזמופ
 *'וכו וידעלב סרלעקו וטכמסכ תופפס תולרס רוכמ
 סעלכ ןפמל * וכו ססידנכו סיידעו סר וכס 3 : כמ
 רסס ילעס תוסמכ רכסס .קכוכ 6 עד ספללב
 ךפכ סקול טס ךרד * סלוקס ןקע סוי 30לםיוטסקקכ
 ולעס סיסס סל טלמי 5ל סכס = * עשו ןימי סטכ 9

 ייכויכוועכוטסו סימוככ + קלפפת) טוילס טיסכק סזמ |
 סו = * פדק 30 טיטכת סיסס וש + ענשלס קטל 6וסל
 תרספת פלטע כפול ידע קיסס ספ *ש:ס סנ קלקת+
 סכופמ ףיככ 6וסו סלוקס קלכק 3 סיל6 וכוט סלי
 יורכד ופ 5ע ס6 יכ סתליסככ ססמ רומי ל סיקל ףסכ
 ברוחב סל ופפכירקכ ויס יטר עד לע סקרכס וקו
 יזמיס 'ר רמ(מ ועכע ץוסט : * עמטכו ססעב ורמ(סב
 .טמטכל ססעכ לפרו ועילקסס סעמכ (ביקע ר'פ תכמ
 "\לסימ לס%ו < כלו תכטס וכ6מ לס ובר םו0כ דיע
 י עטפכ דנככ דחו * סטעכ לגככ דסק סירתכ כ ולס
 סלכמ וכ6למ 5פ .(ובר .כק .ודרי לבעכ ו6טקש ןויכ
 סולו = * וכו סול ת6 \0רשי .יככ ולכנתיו כס סוקרפו
 לחש ענר .ורמ6 326 כפכס סב וכלופס טכסס קטב
 * "ובו: ךיפשע ךילע דרוס ספעו ךיתיפכו ךכלקכ סע

 סכדי לע תושמ ויסו מכ | סת ןלכ
 לעכ קער סוסו( + /

 ולע סיקס כס .*סליקעה = יי
 'ותככ תוכנו סטוקס סדס טסילע קרוז רסס יטוכלמס
 טקס סילנכס ויס יכ * סיטפטו פ ףוס תירכס ספעמב
 ןוקת סוס .גק) * יקל תולכ ילעכ סתויס לע קו
 תופכיו רככ מושל עד סוסו ול קכ6 סובלתכ * ןיז ילכ
 ט3ס ססל לגקט ולקפב סקכוכ לשוב ןכמרסו סק3 ל
 ומס ךסלמ עגפ לכמ לככסל ןייז יפכ סקופ ןפמ עס.
 סקילע 36רטיופכק וז סדלוסכו סכקס 3 ויפוס סו
 פולב סכוספ וזו" לנס םכועיכפמ ןוכרב ספיעס 6
 ועושר יקרפכ כופכ סולכורקו + ככ * 5טסכ קטלקו
 מכל 6רקכו תופוככ וכל סוקכ סתעו = * [מ 'פ לודבס
 י טוס ולעסק תוסמכ סטוכ ופעל ןכיטל ויפ 6 סל6טכו
 עעדכ תרספתל טוידס טוטכק וקעדל סיס 156 סכס\
 טכויכע תומילס לע וכממ סיפר וב סתיס 05 = ע50רמ
 וכ 3בפס 5 סתוטעכ וול וכש ל רפשמ 36רםי לש
 כטסמ ססילעמ לטכל סומ סיכוסכ טטכמ לוק סתו6
 ולכ6 ועויס סג = * סיפר וז קעו סיקפסכ סריפכו סעות
 + טיכלסלו טיטפסל סל ילי תסיפק וכ ןיפס יכקול ידע
 . פע סי6ל ליב כוי סככיפ יכ .'ויתוילכמ 6וס קוסכ
 .ןריסק 6)מ סמ לכמ ילמ בל "תי ותלוכעמ ספ יפלב
 טפו + סתלקלק תעפכ (וקס יפסולס ילעס סקילעמ
 י'דיקעס לב סעדכ ויכיע ןיכ/ופטוטל סוס ידעס סיס
 פק דמעמ סוי סקכ ולקע רפ6 ורט6 םלפל יכילכ וכייס
 6 65. *וסייכמ .קילסל לכלב ססידבכל רוזסיס *יכי
 ולע ןי6 יכ == * ןוספכ סימדקומס סיילעו סרק
 תעמ ירסס >> *סרותס ןפמ סויל דפוימ תופטוטס
 | לככו = * סכ וטטקתס) רליספס םדק 'פ סכו6 סעמס
 לס6 סוד נכס וכ סילכוסס תעד ו5 סחיכ סינוכי וכייס
 ופול == ולעב .סקפ ויס תולכס סל ססי)ע קלוז
 ומכ .ססידנכ למ .סרופ 36 לע יכ תוסר3 יתכמלט
 למ וטיטכמ ופווסל ביבס ןורס6 סלוש + ךומסכ רקכתימ
 וניסתס  *סכוכרב ססינעמ ופוש ןידילומו ןילעמ פדק
 .טפ ןויגפ .סתויס לע תו יכיס רס למעמ סוי וטופיקב
 < 1 םמע ןייז יפכ סיסוט 3 ןפוכר יפוע ויפלפמ ךלמ

 פעדכ



- 

 . 0 חחוהי :לוק
 רכס לט ותעלב סז %ע רוליכ וכל ;יספ* םולקכ6 עדס
 טקמ לטיכ זמ ''פ לודבס רזעי)0 יכר תעדל יכ כו
 טוסס 656 * סכוכלכ 650 סימורע וסכמכו 6ןסס ידעס
 סוס ןכבו י וכרכו רט6רל50 סוקכקס לכ וכ ומלסכרבד
 סת( יתלב לע סיסל לגעס .סויכ ופו6 סריסק יתלע
 ה יפ קת סורכוע  סתויס סע .* "קו: ןפדוכעמ ומייכעכ
 ₪ סו + סילע ווטככ סל קרוכ סתופעב קיטרפ סוכמב
 = הס דקעמ סוו סמ ודגע רטס זכמ6 בטסל :ךטפכ ת
 .תלוז רכה ןיל קר * לוקפכ דכ5 .ססידבכ-קלמ 36 יכימ
 לעכ סע רכס לם ותעד קמכסס :עוכמל יל גרכ .סז
 וכ  לקכמ 96 קו ךקיקחכ ךדי (כ כס סליקעס
 תזטורס סיס'פידבכ ןכלמט וכלמס ןיכעלו -ףול<כירקת
 סל תקירז צכ סזכע וסיכלק לסל עסו יד3 565
 סקכ ולקעמ משב ורבד לוקל לרועתסס יול '\'פירבש
 טתויס סוכותכוכ קופגכ  קפנכ כ יכיס לקילקעמ סוף
 וקנסכט סדוסי רכ יסוו 77 סוקנולפ לכ .סע תמכממו
 קרופ ןפע סדוק ס6 = * תיסכס ספעע לע (לקלכמב
 סילמומ שי *וקרפמל (כ סרופ ןפמ רס5ל סל ז-סיס
 סלוק סיס  תופכס רפס .תכיתסו סע .רופסס כומ6
 םולופק סת6 ילק סקל רמי ןויסכ-ימימסכ סרוק:זפע|
 לכ ק6 סכינע ולכקו ופוכ 'רסמ | :.זסיִכוכעו סיסזפק
 : \י\ק6וק תעדס :יפפ רקופמו סדקומ ןיסו | - תוכמש
 סכס סכס קולכס רפסכ סכתכו סעל רפסט סיטפטמסז
 יסוי'לו *סרקכ ססל ורמסכשו סכ יככ ססכ ווטככ רש
 וכס לכ == סיסעס לכ וטעכ סויב וכ למ סדוסי'לב

 | ןושאר רמאמ\
 :טקפטכ סיק16 :םירב .ילפכ ןודע סקויכ לע ולבס'

 חמ צי ןמיס

 ןולכומ ססיפקכ לע טיטקוקמ סידנכו סולק טיטכת
 6 ול ןוכמ וזרמ6ת סכ סו = = י דיקת'ס וכפל תורב
 ףמבלב וקירל ןק = * לגעס סתופעכ תירכס ידנכ וכש
 ,ללוס סתעו בגעס  רס6 סוקכס מממ ידעה ןיכעב

 ,ף כי יכ וטפממל יתכטמ קקז ןס < *'ּוגו ךונעע ךילע |
 :=רבולסכפוו ד וב ךילעמ ךידע דרוק בוקכס ממ
 ,ק( (וססכמ( קוס וילע וילע שופ וקס 601 ורמ6 ירס6
 .,* ססילע ןקפסס םינלסלו טיערס) יו6לט תופרקמס ןמ
 .ללועקכ סומו *וסודירוס רככס סמ ולירוי ךי6יכ
 וילננ וידע םו6 ופט 63ו ורעב יכ םרפל סדיקעס לעכ
 ותט .טקכק לכ6 ווקס 5 ססע לח לכמ סכוכס סתיס
 פע: ותפ6 שיש כסקל 6 יכ :סיטפוסב בוקכס ןופלכ
 ₪5 לכ דעל ג שבי תמקבמכ ופק 05 יכ לל סלב
 סזס ירעס|יכ םריפו- *סתכקל קכ  ותס6'ןמיככ יטכ6ק
 סל ןפכ ןויזופכ םרדעכ סמר רמ6ט סעע טלק סיס
 טדיקעס לעכ תעלו ד וילע קוקס םרופמס טעו קכקס
 ווטנכט .קר6פתלו .לוככל םסיפע ויסס ןיליפתס סס
 ומלכ :סדוכ ןייז יפכ סקו = = *'רנו יל טלק'פכ ססינש
 16 עממי יכר ובל ץכפ+ "ובו ץר6ס יעע לכ ושל
 ססולע סז סילע וקט 500 סעס תכקו * ם6רכט ןיליפת
 יכ ופמ'ול6כ סמנע לע סיפכ6תומ סילכ6כ סמכע וכל
 ותט 6לו ומכ(תיו ולמ6כו = * תומס .ןיכו סכיכ עטפכ
 סכע וכדו סטפכל ופספ סילע ותס 950 סתכקו "ובו
 - ומ3 | בורקס .ספונ לטפסל וטס לו סימפל סידוכמכ
 . 'ףכלקכ סלע6 +5 יכ ועמטס סע לפ סספכ ספסל ךרעכ
 . ופלכ יסיו == ןילפפב סיפייפ סילוכמסש וקרו ="
 6לט סעילוסו םתוש סקכ == * תבוסה תופילס לכס
 < מרהוסכ.ססב וופטיפ ילו ססיפפמ רתוי רעכ רפומוו

 סעס לופס לס סיטעמס .ופעכ סרוק  ןפע רחל סויכ
 סויכ סיס קורכס סמעמ ך6 = * קילבס רפס .תכוקכד
 | ןללסכ תו6ב קויטרפס "ז יפלו + סרוק ןחמל תרחמק
 'פ קלספמ סירכוכס לכ ויט כתכו רפס 70 סיטפפמסו
 ליכטס וכילע ןכערס דימ כקכב לכס * ס0%סו סיטפטש
 סטוכ וקוכ פויס סע סרופס'ופב ומוקמ רעסכ 'וכמַכ
 תעד קלוז לע .רכסס תסוכ קפרמו = *יסוו יכר תעדפ
 וסוכעממ וכוסל רוכב יפמ יכ 6וס תזז6 לכזכק יסוי וכל
 סכו וילכדכ זוססו ךדי לט ספעו = * תופלס רפ(כ
 וס לגעכ סקלקלק תעפכ ססו *  סר6כ5 סט קטעת
 בוטס סככמ לכ סזכ לכו =ןופרס סככמו סנויכע לע
 טלכט לת לכ * סרק כס 05 ורקסכ טרפ ךכ רו
 יל ' סקידנכו סידעו * "קי ס(רוככ תועדס תומילסכ
 650 .תיטפכס סתכוכ כוט לע סינמ(כ סידע יכט 6
 ברוס רסע .סידע וכס לו לילוס * * רומ6כ סרק וכש
 = רכס 6 סב-"סלעמל וכיכע רסבקכס טודקס ירעק וסל
 וסט תילככ ססככק סויב סדק ססיפע קלוכט טסידנכ
 קוק קקויסכס\ = *רכודעכ יכיס רק שמ סוירעכע

 ךקותמ פוס רס6כ \* וכו ייפובק םכועס לע סוס ילעס
 רס6 ךרד לע וכוקת דוע סלעסו * ויפוריפכ וכלכ לכ
 ונונס סתנק יכ סקיטיפכפ )ע ידעה פרופס מכ
 סעס:רוסו = <ןילע םישותש 6לו ומכלתיו ערס רבלס
 5כ5/קי 360 -סוכ ן3לע תשומ סכמ וס 6ל וכיכס לט
 סללועל לכ טסיס6 וסע רפלכ סקס'סב סידע ותיסי
 *'ס רכד ת6 תפל ופע ןכז -* קכופתסו סעככסס 6
 פוס סכפסס ןמ תלכל קעל םיטיק 'רכקס ןוסל סכמ6
 790 יסיילע וכפל קלסכ כופככ רכוומס ילעסס וכרקסכ
 :וטיטכת 6 וקו-סילע סשכ רכס לם ובופלכ דסוימס סוס
 )ו רפס ויבעו עמל וכייכע רופיב סדקפ סדק לש
 'ק6 סעס ועמשו מ%כ 'תוביכ6ל רילע וידע שיל ותפס
 .םסויס יכססו .* "ובו ותס 91 ופכ[קיו סזס עלק לכס
 סל \ י'וגו'ךינעמ ךילע ללוס קקעו סוקכס "מ ויל

 סיס



 הדוח לק
 ידע סק סנט תירכס:םל ססינע סוס ל 8
 סזכ קכוכסו * ויתודעו תו וכוכב ירנובל קוס ססומ
 סופע ורוי קגלפומ סעככסב טוכ6 ץורע) דוע ףיסוקב
 סקויק .סוטכעכ סילועכ סקילעמ סו 6 סג  סריססצ
 5 5/07067* תלכו ירמגל,סיפוופ
 ו וכו סויסועכל6 סקמ - אלו הדיצ .חקל אלאוחו םוי'מ םהמ שובו .'ןככו = + םוק%וק . תירכ)

 . ף חצה מיס ןושאר רמאמ
 ןפימ וכטכ ומרס וטכו וס%6כולמי רם לכס וכ וימי
 טקנע תלכקסמ םקמ סקסרפמט עכו ורמלכ ב
 ולעסס רט(כ ו * כע * םויפי קבתםיו םקיפוב ורטכפיו
 *פיסזטס ידעס סיס יכסקו תירכס ידנכ ויס ןופסרס

 שטוכו = : :לקכי .רחוכסו

 טכפ 691946 ססמ דרפנ = 'רבג זא ומויל בושוש תנמ לע.א'ג םהמ-דופנ :תוכוו ןופ תרפב סקל סיסמ
 ץרפ תכס דנ65 וכ? ת% תווהה ןומהה תרצק לע הערה הבשחמה 39 + ןפעייסמ- סתעככש
 הסע6 סמ עלק 76 ןּכ
 , < 9 5רםי יככ ונככת'ו דימו ךפ
 לע תורוקל ברוס סמ קוכ ףיסוס ברוק רק סידע 6
 רסמ .וימל ןכז סכמ6סז יכ-ןוסללק ידעס ןמ ולדכס
 לע ספ ס6כ דימ סק6:תרכ רסש תירכְה 36 מ כרומ
 רכקה תטס יפ5 סז .קיסט ססידנכ לע סדק תקירז יד
 יכ6 יקכס סלוסו .\ * קיסלס רפלכ סרוק קמ סדזפ
 י-'וכו"סידנכו סוולעו סר6ת וכט 63 רמלס סמ יכ 09
 רטט ,סממ סילע יתררועקכ תרס6 ךרלכ וכל 6
 תלעמכ ל6רטיכ סכיכסס סתיס יכ + 30 ןמיס יכפב
 תיקנפק .פויסס .סתוק קליעומ .סד6ס :ףונכ סולט
 וכ, " וכוסתוכוכתו ספופונכ לדסו יז ססל ככתוב
 ןכ 6 רמו < סוס .ווכומכ סיסוכלמס-.סתוכובתב לנד
 סתקכוכו ספפכ ןומילטכ סכייכע 3ע קפס יב ויק ססמ
 6וסו סרשת ויז יסכתשכ 3 יכ סז לע קישרסו סיקל5
 ונכסס לופס .ןמ ססיכפ עי [נוכקמס לקווקו תוריסבס
 תמכס דע ימיכפס סתגטס תועינטכ .ריסזמס ןופנס
 6וקו .ססוכל כדסו דוס סכקסכ 9-0 ןיכפ לייק 6
 סק ו56ו:-יקל5ס רסוזק טספתכו רבע וילע סנט.סידע
 דק סקמ .6 לכל תרטס יכ9מורשקס סירקכ .יכפק
 לנככ דק6ו = >יכונסס םוכלמס ידע 6וק] ספעכ דגנככ
 ויכפ = תמעל :רוקוטק ימיככס ר6תס- 6וס\ -טמסכ
 סירס חכו * וכרכוש ומכ קירכס ידגכ ויקי ססידבכז

 סתיס סז .תלוז יכ סכימע תומילפ לע :קסכוממ
 96ק ויו סכתשמ היסו לימ ססק קקסרתמ סניכספ
 םידנכס םיטפופ ויס סֶק סנו  םוכלמקו ובה
 ורמ6 סרופי סז יפלו = * תורכס סד סקילע קלוו 6
 ויסוכלמו ויטיסכפ לע ויל וידע טוס ותס ('לו ולכ6קיפ
 3ע  *וקסמס על סופו םי6 ןוכלכ סידומססו סי(כפ
 ךימעמ ךידע דרוס רמ6ס זו 'וילע וידע םי6 רמ5 ןכ
 סוכ רמ6 65 ךכופלו = * תירכס ילעבל ףתופמס (וס
 ופככתיו .וכויכעב רשיכו - :וילעמ וידע שי לכ דירופ
 רס6 :ןוססרסס .רמופ .כרוס רסמ סידע 6 560 מ
 ו לככו .* ברוק רסמ וי36 וכו רס6ידעס וכי ותפס 5
 יכט) וכלכופ ריסוק ידעסו תירכס ידגכ סוס ידע

 ₪ ו

 טלעס העסכ :ץכיקע כר קלחהל םכעה קנקל ןומה וליחתהו לודגד
 ףוסנ 5675 - רמ6= ספ

 סכ ךלס ךרדס סזו* 'וכו כ יכל סט קלחתב סיעבר6
 ןרס6 :סטעמ סלל סלילס ורמ6כ 6סת יכ 'פ ערס
 סעיסהס הקמ תומס וכסס קר זע וטקכ 65 שרסי סב זע
 רסב דרוי :וכי6 ןמסס ולר וכ יתסרופ לטקכ ףוס סימ
 טז: תווסל סדמכ סכ יפו םוו מ סט ככעתס קסמו יכימ
 סנ דרו ותמ ספ למ6: 65 וס וכ לכסט 092 מוס
 דע סט טסו הרכס יל קלע ול מס יִכ ד עדי ל ו
 45 הס ךפמכ וירסלו = םע * זכו ורכס פוסול ןס
 = לודבס שוסס ןומסס תכק לש -:ויסולופכ ספ רסוכמּכ
 6 והומכ :כרי סככ + יכ'תולככתקו סויפ וכוסלכ שי
 רכד-י וכו'תוקלסמל קלפקלי : סיטכל תלוספ וכ כמ
 ס6רי סוקמ .לכמו = == בותככ .םכופמ וקוכ(כמ 65 סז
 סרוגק תויטעב סלכ :ימיכסמ ווק ספ וכייכעמ קרַכּומ
 ופוסו *  םיש יפל6 תסלס ס5יכ סודכצ (ללס סז סיס ךי6
 וכלקס 6%6 רכרכ ףיכוברעו תקולסמ ספ סיס 5
 םנרומ דבעב םקכל סיפטסס .סללס סישכ%ס סו(תפ
 סיכסיט ןרק6 עד .ןדכ(כ וכיסלו לפוכ סבכי6 * וכו
 630כו סתטקכ תש קוסעל רילע .3כסיו םתעל ףכת
 סט סע םכו = -סתעד לטב5 ומויק סירזוע סמכ
 ויכפל סכומ ןכיו סז לע וםרדו רוק קנירקמ ל( ולבסס
 ופיטקו וסונרקי קמ םססו ויכפל סוכזק ןע  ןיכסש
 4רסי ס5 ורמ5 ןיעכ 76מ דע סכר סמס0 ןוע סתו6
 קרפ 6מויב ורמלט סמ סעו = * 6יבכו ןקכ 'ק םדקמב
 ףח6מ רופילל יכר .ק6 המכס .קט6 סלַס יליעסיכס
 סל .רמ6 קוט ןסתימ ןיל סמ יכפמ ןיוס לגעה ססעמס
 ב9 .תעבס קס לכו רמ6כס ךכפב 556 סמל סמכס ןיש
 ףייסכ רטקו כז רמ6 דס יופו כר רמתיש ווט סידיכ
 906 דחו = + ןקורדסכ .וכפכ סמס קפימב קסכו ףפיב
 קורדקכ ס6רקס לו סידע 65 ףייסכ סקסו סידע
 ט ו6יככ סרו = * כע + ספנטב ס6רחק לו סידע
 תקונקומ ספ סתיק 03 06 סכסו .* ל6רשי יככ ת6 קשיו
 פקונטמס סטדק י6דו 656 ק6רקק סט .קלפכ ךי6
 סרירכ סט סתיס לו רעפל רעטמ סכחקב לוכלכסו

 ליכסב ּ



 ..זצ ןמיט | ושאר רמאמ | -חרוהי לוק
 ןרסמ ךרכוק ןכ לע | *סתוספכב .סו6טסס 6 ריכסל
 רש יככ 5 םופס ןעמל 56רסי ילולגמ ולי יכמופ סש
 05 רס65/ ספ כלכ סיס דכוע ןיכ [יפכסלו סכלכ
 ותויסע ידי 5ע לכו6ס ךותמ תלוספס ת5 רורכל ולכע
 וריכ ידי לע יכ לנע למ
 דע זרובשחמהו ערוצעה ם*ברמו תוקלחמ | קשעמל םואטוחס קכמממ

 דבעג שקבל םישנא סזומ ופרטכנפ כ וכרטצנש :ןוכו לוס) םלק ןוכ .לודבי
 ילבמ 2רומואקר ראשכ ודגנ וניכו שגרומ .ילי) לכד 6ככ וסטל מט

 היהיש לכא םירעממ םאיצומ תוק!:נ ושחכיש סעכ סיסי 6) ןעמל יול

 זרואלפנ ורפסישב וילא ליבקהלסהל חנומ :ט'ץל'ק יכפנ כוטו ןקככ
 יוכ דכלי טוסו וכממ טלמז וָרמאש ןוראב םיתשלפה ושע רשאכ םהיקלא

 :ןרס6 | וערפ וכ: שזו
 6לו וקפעמל סעט סקכמ *ןכ רמו( קת6 יי ספ
 ומעט מע סכס ו ססוע ת6 סככ ס6 20 = כמ
 *וסימ 65 - לם6 םינולנס ר60 סעטכ ומעט סיקו =
 :ןימ6מסומ סרמזמס ררכל סזס ןויסככ ספוכ תעד תויסל
 סכיתונרדמ ך6 = *ןועס תפרכ ופפתב סלכ ןכבז
 טוב סיס 0נפ תויס סע רבקס תטס יפלו = * סכפלקתח
 ןועמ סס5 כססכ זמ = * סרז סדוכעכ טס רש ןוע
 * סתעלמ תורוכ ססוסעכ סימ6ובמ ותויק כמ לודב
 סרוכ בס יפמ וכוס רקכ סעמפ ןוש כורקמ וש יכ לוו
 וסלק .קור תפ וככעו ורק סמסו = * ובו ךל קסעפ 9
 5טס . ןוניס ורמש ךרל לעו = בסמס ךלוזסס רע דימ
 קעויפסמ +שוק סכוכסו * סתלול בל סקילע וקומיל נקש
 סזק סעק ך5 ספע סמ ןרסל ספת רז(םכ כותכס ןמ
 בתי 56 וסביסס ןל:6ו ס)ודב קלטמ ויפע ז(יכס יכ
 רמופכ פוס ערב יכ סעס 6 תעדו סת יכולל 6
 * סכר ועישי סכרקכ תוער קוכסקמ ילעכ סקיכיכ םיש
 ויקס תולוספ | * וס ערב וכ כמ עכסרס סוריפלו )
 ער יכ רש 05 ןכ לע יכ בר = ברעב סיכרועמ \6רסי
 5--) וכיכפל וכלי רפ6 סיק1ש וכל ספע יל ודעסיו ( ו
 ירבו כעס לשש שיק ספמ קו יכ ( רוע6כ ול ליכססל
 ( ודנככ ןיוכפ וסוכיוק 056 תפ וכל דילוס ו לכ )
 ןפול סידרוזס סח ימ תוסכל ודכ") בסו מל סקל רמוס
 - רנו 5 וכפיו וקרפתק .( ןידק תל ססכ תוטעל לכ6
 55 ) ןלס6 סערפ יכ 6וס עורפ יכ סעס 6 קסמ (רוו
 סופו (ססרופמס לעפס .לוכ ג 56 ןופכס סחכ (ינוסס
 סיכסמ 691 סמוק סשק ס6רכס יפ5 פק סטפס
 סעס .55כ3 סוס ןיעק םסימס כופכס ירכד) לכ כמ
 ימסשו = > 141 כסוק ימזכ תש סעה לכ וקרפתיו ו9מ%כ

 סעס 36 ספמ רמ6 סידכועס סיס יפ16 קסלס תנילס |
 וסכע .ס ויכוכסת לוקו = ספודב קשטס סת(טס סת6
 ילקפ סויכורמלו = * ירפסמ וכסמס י3 טס רסס יע

 טמ
 9:6 לע סעס 6 'ס ףוגיו רמ0כ ךכ רח(ו יתלקפו
 וה םירבדס ןישו = * ןרק 5 קפע רפ6 3געס ת6 וסע
 ינפפ רנסס םטס יפ !ע סעס תולככקס סילכוס
 ₪50 | וידכוע ועינס 5%טו ססיכיכ סדקס תקולסמק

 שול = ללכמ סי יפלס
 לכ תוססל וכסכ סו ףש
 6סת יכ'פ עכלרס בקכס
 פוכעכ סטקת לו ורק(כ
 ,ףמע תחס יכ ניס כותכסש
 לכ בופכ 65 יכ רסמ ורס
 5עמ 65 וכ סלרפ 650 ךמוע
 כְסו ולכל ןכע סר סרסכ

 ומס סג ופסכ סג וככג סנ ולכע סנ %(רטי טס כוקכ

 וקרפתיו וקכס רמ6וו3 ססעכ סמ * כע *'וכו ססולכב
 וו סקירפכ סיס ותעדש ספרכס יפל יכ רנו סעק לכ
 לע יק36 ןינע םסימ סתילכפ תויס דנמ טס 56 ןוע
 וכוכיסי ויפיעס ןכ6 סוכ 65 סו סכוכרו םדיכ וספיס סמ
 6יכוס5 ועייסו ומיכססס סמ דכמ קר ו)כ סז ןיפ יכ
 סמ סנ וכ .לעפס .לוכב 35 סירממס כל כס ןופכס חכה
 תפוכסקמ סיס .דגו סעס לכ וקרפתיו בופכס רקס
 מ6 סז 600 ימ  תושרל ןופכס כס תסכוס %6 סעויס
 8כ6 = + סלכת 65 6יסו .ס יפ ת6 רוכעל וכל וק[למי
 טכעפ סיור .סמס סג .יופ יככ ויס ןכ ס6ט סזקי פכע
 מס 'פ מוו516 רככו = * ןופכק ול בל ועייסס סמ לע
 6כלמד היתויכ רכ יוסימ יפכ 5 ן6מ י56 סל ימ יריעס
 לימ ולכל 6כו 5נע5 סוכ ןפכ 53ס ימ ססמ רז 6
 65 יול קטמ תו לוו = > בע יו יככ לכ ויל ופסשיו
 תונפק סוכלשו = = :םכוע ידימ רטפסל רכחס דוקפו
 וקככ תפוי רפ6 לע סנעב לופי סכמסמ סט "וכשסמסו
 ונכפכ וטטוספס %ע רוקי כעס ספו וניססל סר( לש
 כותכס ר(כקי סו ךרד לעו = *ותנסס יכרד קסקכ לע
 כ סכרי * סוקפ שיס'ס ןוכעו שיש כלכ תוכשסמ ובר
 מכמש וסקוכמ גטס 56 ויכפ סיפיו וכרד בפסי 6
 רטיוקימ 5ל 'ס תכע יוקנסס ל ךורל) ותכע סיסתסכ

 סולכו 15 יכ'יסתו סוקק 6 *'ס וכרל .ירשי ויכרדב ו
 סלול 'ס תכע רמפכ ססיכס לעו * ושי 16 ויכרל 6
 םיכרמ ויספ רמו = *רודו רול וכל תוכסקמ דועעמ
 סקכ ךלקתסל סוקמל סיכרל קכרס סכמ6 יכ תוכעס

 תוברתמ ויס לכלב פונעס 6לו = ץפמס ויפמ
 סט סעד וכר ומכ ככ כל תוכססמ סב 526 ססב
 סקמ וכרטנכס דע |: םעקו סקפקכ סמו סקל קטעי
 ובכל סע סיס ר%6כ מסכס ןקותי 5 = * וכו סיכ6
 פר0וכמ כוס :"וכו ופרטנכס דע רקפיס

 טכפמסב זך גג 5
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 בילק .עלנקס ירק6 יכ סכס דע וכלו(יכל סכטמסב
 לחי ומיכססו ופרטככ-קוכססמו תוכע בורכ תקולחמסו
 'ןנוס)ב סרוסו .* "וכו .שגרומ לכעכ טקכל ססע סי(
 'וכ וז סדמ ידי כל פרטכס סדוק וסרט תוסרט קמכ

 . זצ ןמיס - ןושאר
 : לומפס יכ קמפ "וקשכ יכ ירמוסו וקככ סיוסקסעו ןכעק
 "םיזמור ןכו ורבד לכ דע * "וכו לכל וכפסכ סמסמ ץוקס
 :כוכעכ *'ץל6ס לכןול5 ויל סילמוסו תילכס ןורל 5
 :* ונע סיט ךכיעו וכסל *"וכו ו6כמסכ תו6לפס תולרק

 ס בוט םרוד (וסומעל
 :ןולבד .לכב תולככתסס
 ליקעסמ וכלכ 06 סלו6
 רספכ יכ פע ומס -וכתססכ
 סל דילויט סמל וכיתמה
 וקו ליש יקטכ תשע ןיכע
 * סלק וקכ וסוליכקיו
 'וכו סויעבר6 מס םפובו
 סערס סגססמקכ 6

 בוטסל סיס קכטקמסו'וכ)
 לו ספסכו עבפכ שמש וילע
 וכפ ןככו "וחיל דוע סושי
 וכ5 .תורירסבו .ועככל םיס
 סעה ןומק וליסתקו 010-ך3*
 טק סלק סזו * וכו קלקקל
 6 יכ סלעמל רכזפ סממ
 5ע .ןוטקס  סיעיכממ ויס
 'טנרומסרוככ 6% תסק קלות
 סופקו ."'וכו סיל6 סיכוכמש
 דע לדנו ךופס ךלס קועלס
 וכרכוסס לר "וכו וכרטככש
 :"וכו םנלומ רבעב טקכל
 לע ןומסס וכ ומיכסי ןעמל
 : םירכממ .ססיכומ לס קרוק
 סיטסכ סיטוע ונקכ6 רפ(כו

 יניברב ורבדל זמר *"וכו
 בתככס יכרס 30 511 ג יט
 זערכ וקדו* ןיכ הלל ףמ
 לכנ(וסוקרסיכ יו
 16 וזטליס שי יכ ידכ יתלנע

 םימשב םישוע ונהנא רשאכו םש םיקלאה יכ
 איה םנמא וחעונתש םיעדוי ונאש רבד לכבו
 םכרא ןוצר אלו הורקמ ילבמ םיקלאה ץפחב
 רסאנרשא רויעב התיה םתחאטחו עבט אלו
 םריב ושעש המ לא יקלא ןינע וסחישו םהילע
 םבהל .שיו םכיקלאה זרוצמ *לבמ םנוצרו
 םכהיניב תקולחמהמ סדקש המב תרולענתה
 שיתויפלא ?רשלע לא רידבוע ועיגה לו
 תרולצנתה לכא ויחש ףלא תרואמ שש ללכמ
 האריש רוכעב היה והושעב ונייסש בילודגה
 'רבועה רממה גורהל ירכ יש אמהמ היממה
 ירמה ואיצוהש ינפמ ןועל םחל בשחנו ותוא
 ;ריה אלו השעמה לוכג לא ןופצה חכה ןמ
 תרדובע ללכמ האיצי אוחה ןיכנעס כ ןועה
 ויתוצמ תצקל ירמ-היה ךא ס רצממ םאיצומ
 ושע סכהו תורוצה ןמ רלהזה ךרבתי אוהיכ
 םכמצע ועבקי אלש ןיתמהל םהל היהו הרוצ
 וכשמיו והוליבקיש ךבד סמכפמ מו סמנעל מ
 ימ תרצעמ היה הזו תונברקו חכזמו וירחא
 םכינינגטצאהו םיזוחהד ןמ םהיניב היהש
 ןמ >רובורק תוירבסה םתולועפ ויהיש ובשח
 ליסכה .ןונעכ הזב גינע היהו ינתמאה שעמה
 רימחו ופורה :/רונחב סנכנש ונרכז רשא
 םהה .תרואופרב םריעומ הזה רשא םישנאה
 .תראצר םעה תנוכ התי ה אלש םע ןכל םדוק

 -'סכ וימע ביססו ןו6נס ססכ | (

 יסמב ססרפ 'וסכק ספפיכ
 יספלו ווככדמ יתקתטסמ
 :םירכלה תככס | סימיחקְל

 ךיתוליעסס וטכ ןפכב 0
 וככק לכו = * סלקס סל
 יסירכדס לכ 6ל יב רכל לט
 :ןוקריס 76 50 ותוסרל סיוט
 = יסקלכקסכ 0 56 סהכ
 "קי ובפסב ועעוכפיטכ קר
 ןוימלכו ותלוז :עוכמ לכ
 סיכולקק לכפס | יטלפמ
 לס 'קסקב פיס וז * וכרכזט
 לוככ .דורוסל לגעס יטוע
 < תסנרומק סרוכס לע יקל6
 קליכקס5 תל ןכתי ןעמל
 קופפק סז לוס יכ למולו
 פעס "תי .ויקוסלפכ סרפסב-
 ופויס יקלכ סלכ6 עלוכס
 * סמ6ס יפל סוקעס לב נכ
 קב רכסס סס רוקט וטכן
 סיקל ץפסכ: ךלמסו שמס
 פסכפי *  "וכו סלקל ילכמ
 ןמיס יסימסכ וקקולסמ ל
 ןיסי סיסעץס יכ ורקסכ 'כ

 ו6 טייעכט 0 סייק6
 : סויכסכמ ו6 סיילקמ

 = :סלוכ תייסעכ )כ רוי
 וכו ילודבס םולככפס 336
 סזכ ףכויכ .עכ(רק (יכס

 רעסכ ןוסשר סוס ול סיפנממקס וק6מ ול עפכס סילכדס
 סל ורמשיו סוקב וס בלכ שוסס ורמסוו לסחס ל וזקרו
 30.ומ וככישפ סע ל יעקב ומר ןילויסולה לכשס ול סוס
 ₪וקס םומסס י5כס3 יפמפמ רביסס כט עו סוקמכ
 סקי( ועור יכו=6רס וילכו * חוקק 6 כלס עוכקב סוס
 טוקממ ונכ פולש יכפמ מפס ) סיזמור ןכ * סיס לכז לש
 = סיכיכ .תויעכמש פורס תוכס 'תלבמ 6דירנ ונפסב
 'יסזשמ סילכ ססמ יכפק וככרופטע רכד ל סיזעור ךיפו
 נושע\ /60 דוטע \ סיזמול ןכו ורמל דע * וכו עוכב

 = = * סולעמ כל ןופנק תעד ךל רעו ספעו ספ פ
 ןכ לע = * וטו קמע רט6כ סמרצב ספע ןרס( יכ ל6
 ףנ6סק .סממ .ןכ סל ופפכ לע טסקסו = *סכזק קכב

 ססע ר:סכ דימ סנרק לס לוכעה ביטס וקו כ
 *רסמ'קל בח 00ק 6וס יכ ןוככ וככ'5 סו סב \6ככ קס
 ומע ר66 כרעתו 05 'ס דוככל סכע סט לוס 60 הזו
 ףיכוס ל סמל "ועו * סיכל סיכייכעל וסט סיק תכמכ
 ,ןושו = > םלכ .וסכילטשו רמוס קוס יכ סשמל וקוכעכ סז
 | "ומרכז 766 ליסכס ןייכעכ * כע * ספ5 סעוד סכעקס

 יס



 הדוהי לוק |
 65 וש = סכופכמ מולבל ןרסש שולכ ןכ עו: טע ימכ
 ןלסלפ .סתריפכ ןופכמ 5 ךיש * סימס ססכוכ סיס
 סוק 55 רש( יִכ לכ יופוסעל עייס ןכ לעו :'ס ץודק
 תיקטק סדוכעס ןמ סשיכי ודימ טקוכמס לגעס ןיכעב

 1-0 ₪ יצ וומיס ןושאר רמאמ
 ןוספת 65 9006 ורתי 'פ סר רכד רסס תסוו .* סלעממ
 סת יבורכס לע ריסוסל לכ 5 "ובו ףסכ יק6ית6
 סתיכס 060 = *ףסכ לם ויסי טל מ ית6 דומעל ססוע
 כקו יקנו = > תוקוללכ יכפל ןק ירס ףסכ לפ ספופ5

 . * ותווסעב עויסל סיכסס
 טפסמ :יכז6מו 0לפ סכסו
 לט ויתומועפ לוקסל ודיב
 קימרסלו כוכמ ודק ןרסש
 ןמ רטפלס סמ לכ סמ
 תויס סע יכסוו = *רופיכס
 יגל סעטמ ןרס6 תונככקמ
 טפסמ סקכ תוטעל ירממס
 לכ5 שוק ר7ס  יכ בופב
 לכזס .ירממ יפלכס וידיסס
 סוכ םי לוע | >* סלע
 סיק 1כ'6ס ספסוכ קולככמס
 לוספ .ץמס שיקס = ססעמב
 קקזכ סיס כ = סרו לוכע
 רמחס יכפמ רקע 526
 תוקלוסמ דידי ויטו .'וטש
 * סכופכמ ולב קופדתססמ

 תופנפ  .סוקמ .ףפפ00 6
 סיק לו לי(וכ .ססבוק
 סוסב 1ע קבפהמ ומייכב
 וכ = ססכ וככלבקקו :סיכפ
 6 - סקועכמלכס  בוססכ
 "כס רטפסו :'ס תק סכרב
 "וכו ססילע סלח ססיכססש
 ילומעב סלק סתוסמ וכ
 כנ וכטסס וכו + ןכעו 6
 :5נעס .תרוככ לוחתש
 = סכ .סוכ רט6 קכוכתקו
 :סיטפסמ לכלו סירכק )5 פיכפ עכוכמ
 ומכ* סילכ רלת תכוכתו סיתולמ יפ לע דלויסו עפוסס

 םהש םיבשוח ויה  .ךו םיקלאה תדוכעמ
 'רלגל ןרהא ג ואכןכ לעו הדוכעב סילדתשמ
 ותאצוהבסשאנוותושעכעייס ןכ לטו נופצמ
 רבדהו השעמה לא חכה ןמ סייל לכ םהוירמ
 ןיאש יינפמ רנינועב דצמ לודג תווה אוהה
 היהו 'ומואה בורב תודכענ תורוצ הזה ןמזב
 תומואה לכ םישוע וזהש ינפמ אוהה ןמזב לק
 2 תאטח רתיחה ולאו םתוא דובעל  תורוצ

 בירקהלו וג ןיוכל הדובעל נוצרכ תיב ושעש
 וניניעב לודג רבד היה אל ורבכלו'נברקה וב
 זרושעמ םויה וב םיגהונ ונחנאע ץימ ינפמ
 םהל ונלדגו םנווא וכלפלו ?כ ונתריחבו ם-תב
 ;רניכשהש רמאנש רשפיאו םזזכ ונכרב הו
 םהיתוביבס םינוח .םיכאלמרו םב 'הלח
 רבדה היה ונלהק תורבדתהל:ךרוצה ילולו
 "יתומ ויהשרכ"מה>מיב הוה רשאכ ירכנ הזה
 הדוכעל לתבםישוע ויהש םילדתשמ םישנאב
 ןיסרוה "כלמה יריסה ויהו תומכ :יארקנ ויה
 רחב רשא תיבהיתלוז ולדגי ארש ידכ םהוא
 היה אלו הב הוצ רשא זונוכתהו םיקה וב
 םהב תווה קדוצ רשא תורו: ה הבירכנ רבד
 םישנאה וטנעזכ ושנענ הז לכ סעו םיבורכרמ
 ?ריהו סוגרהו אוהה םויב לנעה ודבע רשא

 'ק רכדכ

 3ע .ףיסוי- 63 ריסוספ כ
 סעכר6 תיפע ס(ט סיכט
 6ל כז -. יקל%כ וכפל ןקירס
 וכירס מ6ת 650.סכל וףעת
 עויסככ יקככ סיכולכ ססוע
 יכלט ךרדכ קוטרדמ יתככ]
 ךכל :סימלוע .תיככ ספוג
 * כע * סכל ושפת 95 רמזכ
 טס יכ וככלכ ןתכ ורול
 שיס רקו= לעק יכמ ספק
 ותל "פו סונמכ יפ 6
 : וכוכי רסס ויככד 35 עומס
 .סיטכ6ס .וזכעכ קו לכ סעו
 פרסל (כוי לוס סכס ' וכו
 כח6מ רמול ופקוכ וכלס ימ
 ןוע לגעס ססעמב סיס ללס
 סו קמפ * זעב פט 5
 :וסומכ רועס םכועב וטכעכ
 טז לכ סעמ רט ןכ לע
 סידכוע ספויס יכפמ וטכעב
 < מלו | + ץוסס .סויכ לנעס '

 :קויטע וכ וכמדקסס סמל
 יתפב תוכונס סוכ :ירכוע
 -* על פודב ץוכומ דיק( יווכ

 קל סעמש ימי וכלְק ןסו <
 סטעפ 65 סו ככדמ לוקס
 6טק סיס | ינו ךל
 סתלולנל ססילע וסולידנס

 ורמסכ עמסי ולו תונככ ויפפסכ ל5ככ סו לכו + רוקפכ
 דלל ןמס קספ (ו : קס סויכ 5געס ולכע 6

 + תיככקס וכ(פמ לב ליכסמ ילע ס דיפ כתככ לכס (כש
 לכ 5ע .סכ .תופעכס תודובעסו תוכברקס תכוכק סב
 "וכו ולוכס לכ ירככ רבה סיס לו : ותוכעו ס יפ (כומ
 ןוש יכ = * וכ ולסככ 756 סלטמ תולק לע קלומ קו סב
 * סיפקפס וכפסיט ופכ קלוכס תייסעכ ןועס סנע
 ברקו 5 ילכו רז לכו .פורוכ ויס טדקמב סג ירסש
 סכע לכ *יק36ק יווכס יפ לע וטעכו ליפוס סכייכעב
 "כטסב *1ןכ 05 רס6 רבד תייטע 6וק ירמס םרפו טקס
 לכוומכ ייתמפה סיז עמה ןמ תוכורק תוילבסס קולועפ

 = :ףעסלו קוספ לע סטרלקכ "תוכל ורונ ךכ = *סכוזקל
 .וסיתתכו ךיתלכס שכדו ןמסו לס ךל יתפכ 6
 -( וז 96קוקי ) סיקל 'ס סקכ יסיו סופיכ סיר סקיכפל
 וכתכו ןמס \ ססל .דרי *געק ת6 וטעפ סוי 3 סלמסכ
 .םרופמ ןכו = * קספ 5 רסע סויכ ןכ יפ לע ף% "וכפל
 :תעכמ 65 ךכמו .* "ובו סכסמו ל נע וסע וכ ץרופ-רפסב
 ןפכ ף5 = * תעכמ ף5ו סקופמ עוכמל סיס ילס סקיפמ
 -' דרוכמ קמפ 63ו סקלק סי סיק פק סלכ יסיו 6
 ספסכ יקפכ לע סיפלפ קז קל לכסס ס)ו6 + כע

 ותדובעמ 2 ָפ כ גי



 תדוח לוק
 סיס ולכ 'קפכ םלדמ לס ותרותכ 65 רסס 'פי ןקלובעמפ
 רומעו סקילע ךכוסל ןכעסו :'תעכמ 5)ו ססיפמ עוכמפ
 כוקכס ןמ ססילע ךכוסל ןכעסו למ * סתוסכסל 5
 ס ןכעו .*"'ס רקמ סתעיסכ רופס 526 ( ךתולעקכ פ )

 טצ חצ > ןמיס < ןושאר רמאמ
 יסוופ ויספ ועכ ססיל6 ודוככ רבסתסל יק6 ןיכע
 טס 956 ותכסלממ םיש םי6 תולועפס קוללתסקכ
 .תמעב וירכד ו6טכתיס ומכ = :5פתו סט סזו "סיפוע
 .* "וכו סיפוסופיפס תעד לכ6 ורמ6ב טמ ןוניס יכפכ סז

 ןמ סעסככ סץוי סקינע
 1ישכ סם כקכו * סכחמס

 : ססיעסמכ סיכותכ סיכנע'

 :סנעמפ 'סו : קוסול דע שי =
 ךיממ"ססיכפמ(ו * סטמל 6
 ךומכס 6 טיכנעו סוכנס
 = סיכלקעו סיטסכ גרוסו
 * ךכוסמ 'ע6כ ףכסו * כש
 וכ + ןכעס ימייכע לכ לכ
 : ךוכס 69+ לכס ןמ 3
 לקקוו 5 סל כתכט ועכו
 יסכיסמס 'כרפ ךסמס קכלפ
 סלעמפ ןיכ ןיבמס רכד לכ
 ךכסו ךסמ יורק דנככמ ןיּכ
 תל ךפ יככס ורעכ תכס ןבו
 דופע לכו * סע = ךכרל
 וכ * סתוסכסל רעל עס
 יסוס ךכופל 3 וכייכע רקע
 תעפככ ביתכ .לישסל קל
 .לימק סיסי ןכמ6כ סתויכמ

 תואמ שש ללכמ שיא יפלא תשלש םלכ רבסמ
 ךכוסל ןנעהו נוומל תררל ןמה קספ אלו ףב
 'דמתמ איבנהו 'תוחנהל שאה דומעו םהילע
 רשא לכמ רבד םהמ רדענ אלו 'היניב תפסונו
 השמ םרבש רשא תוחולה יתש תלוז םהל ןתנ
 םכהל רפוכו סהל ובשוהו סבישהל רלפתהו

 : אוההןועה
 זרמב יתגע זררזע רבכ ירזוכה רמא חכ

 ;רמגו ותערב ?רלעש
 ןינעה ' עיגמ סדאה ןיאיכ ימולחב ויתיארש
 םישעמב רמ ל חצור יקלא רבדב א  איקלאה
 בור ןכ וספ 5 היה אל םאו םיקלאה םוציש
 ססיקהו ;הזוחה וליפא םילדחשמ םדא ינב
 : םתלוזו ינשמהו שמשה יזבועו שאה דבועו
 וניתורוזרלכ ןכו אוה ןכ רבחה רמא ש

 רובדמ 'רותב 'ובותכ םלכ
 ןומהל ןתנו השמ בתכש הממי השמ םע קמה

 "לכמסו םקקס ל וככם רככו
 *3טכ סזו ורממ דע = וכו
 תסוק סכווכסו * סמ ןייועי
 צג ןמיס יפימסכ רפכתמ
 ךפ יפמדקס 530 ורעב
 < תומכסתרכ יכ ירכרב

 יב וככיס סרותכ "רכטקו
 65 טפו .* סיק!ק ןוכל 6
 זומדקס יפכלו סיכטמק
 סירזנכסו .תוינסולס י\עבו
 592 ססיככ יפרופו סירב
 36 כרקתסל | סילדפסמ
 וכלמ6 רככו = * סיקנזס
 םיק560 % סיכרקפמ ןילפ
 * סעכע יקלק תונמכ סל יכ
 ספועיס עדוי וספ רוכעב
 ןכממס םעמכ סיסט ועכ'וכו
 סזוחס יפנו * כע "וכו
 יועיל לערוק וכו סוקסו
 < .זוסק תועירב ילו * ול לש

 6 קלטו .וכסכו ןכעס
 'פ וס רלס בותכו "5
 "כפוכס) סוקמ סכל רופל ךרלכ סכיכפל ךלוסס סילכל
 : סמוי ןכעכו סכ וכל 786 ךרדס סכתופרל סלי) םסכ
 ספיס ותנע * "וכו יתנע פרוע רככ = תצ ןמיס

 ת6 םייקל .תופכ ןפו6 רותלו ץקככ
 ספעמ ספ סיסיס ץוטפפומ סכפפמכ ופול לע קליפס
 * וכל תוכפסע סע סיכסס סולחסו .* ותוקכעב סכלכ
 "5 "ים 660 רבסמס רכדכ ותכעל רזע סיס לבסס רכרו
 וכו ותעדל ומיכססו + וכו רבסק קיבעטמ ויטו 5
 תעד וסדעמ = ןכ יכ ספ רכזומס 18670 קסכס 5
 ותכז סמ  סויק ילו ססיכפמ 525  סיכוט סיכפוכ
 עו = ןויגע פרל ותעד סכווכ סכמ6יכ * תסבוטמס
 ןכ סיכ 55 -סקו ורעב קל ףיסוס סוס רכדס רוריכ
 וכדממ . *'וכו יתעדכ סלעפ סעכ רעפס סמלו * "וכו
 ופוסב פטטוגמ וקכשסמ סתיס לככ טוכפס סדוקס
 בור ןכ סיס 65 סו = *'%"יסכ ךיתוריעסט ומכ ןיכע
 לכיכ ל7כס סופ סיס ל ןככו + וכו סינדתזש טד( יככ
 סילילומ ספס ויס יכ = *ותלוז) םיקכ( סרוק לעכ ןיב

 לי רכוקמ (וס סמוקסו
 יתוריפעס תד גקכ 'פכסלמ

 סירככ 'תלוכע תויטל וס טולפסו שס ילבוע תופירגו
 'תויס יכפמ ופרככס רתי 3לכמ ול רכזפ רפפשו "16לבבל
 ומכ ייתוכ6למו יעכט רכד לכ רמבו סרי *צש ינכט יכש
 סיכומ6קס סקט סונשקס תועירבו = * 5 ןמיס וככתכס
 רככ (רוכנ סתלוכע תויס סע יכ 6וכ .תוקולץ יכסב
 'פ ןופ6לב .סרוטס רסו רככו  *ווברס וכייכצב וסיככס
 -תוקול6 יכט סס סוס סרטסכ וס םיכטמס ןיכע יכ הש
 -19עפמ .תולתס ןילו ןותסתס רמוסק .ןיסכמ לח6ק
 ו עפפ תולקס ןישו סילנל בק ניסכמ יכטסו = * סילגלנכ
 ובו רמפ5 ג ןמיס יעיברב רבסס רכר כי בו *ילויסכ
 :: "וכו תומודק תוכס יפסכ רק םיכטמס 6יבכ ימ
 וסיתוכמ לכ * וכו וכיתורופ לכ ןכו = טצ ןמיס

 תרופ לוו סלועה תרות 01 ןיכעב
 קיוו ספק קרות שזו ק6טקס קרות לזו קחכעס
 * ןכו ןרמפ רטקקיו * סיכר סתלוזו טימלסס םכו פרופ
 ופרט תורוכסו תיבס ןיכעב זכ: ןמיפ וכרמ6 רס(כ יכ
 0 ןכ = *סז תפוז 95 סוקמ 5 ויווכ סקכ תופכפ

 ככ



 :הדיתי .ליק
 ירוקלכ לועיט עלוי'תו 6וק יכ סרוקס תוכמ יטלפ לכצ

 55 + "ןכו חמו .* לכו סיק)6ס רוכדע קלותכ תוכותכ
 ותו 6לקמ +יטס ולישכ טרטנכ סקיכמ לע סכיתכזש
 וידכ רפסס לע ויפמ בתוכ סוסו ךכו ךכ כופכ 13 רמופו

 = אנ | טצ  ןמיס ןושאר רמאמ
 * .תכרקס לע * טפוס יבילקמ ךיסו ורמפכ ןווכט רטץכ וש
 סוקמס לע סוקמ סזיסכו רץ ךכ רספו + רוק סייק
 *ןופ6ל ןיכע לע ףיסומ ולו סז יפלו 'כרקסס 5 דסוימס
 יכפל סכופכ סכזמס ךלי לע ותו6 טסמו כ -רכ סויסמו

 לעכ | וינע | תישי= רש
 קולמס רכסיס 6ל'עי יווכס

 תסוכ ועמס ירח .וכוכרכ
 לוד נס ןופס) ןפכו * סוכמס
 סיק 9 סכס) * זכו קס
 :ומוסרפ בולל קופקפ וכ
 "וכו ספכקל סכ וכרטככ 5
 סקל סכל סמ יפעיכ
 "* שכמ6 ילכ סבובפו תעד
 לכוקמ וס סנ ויס סע
 5כק ספמ מכ סכיכפס יפמ|

 קכופק וז ןיש יכיסמ קלות |
 כפקי ויפע'מופס לכס סלכק
 סכיכפס יפמ עס ויףב5
 ררכפכ רבכיכ = * סמנע
 .(וכככ ופנרדמ סנוע 6

 םב וכרשצנ אל רברמב 'צו:קב אוהה לודגה
 'וצמו השרפ השרפ ארוהל אלו הלבקל סכ מ
 %בירקמ ךיאו ונברקה כוכת ךיל כ נוכתו הוצמ
 םיטחשנ ךיאו דצ הז יאלו וקמ הזיאבוםתיא
 תוקולח יכאלממ םהיחתנו סמדב םישוע ךיאו
 םהמ רסחי ₪ 65 אלש קפה תאמ ואיבב םלכ
 תויעכטה תויוהה ומכ ל5ה דספיו ןטק רבד
 טגישת אל םיקד םיסחימ תורבחתמ םה שא
 טעמ לושכמ עראי סארשא תוקדל הבשחמה
 תלו אוהה היוהה דספנ הזיה םהח םיסחיב
 רכאה וא אוחה יחה וא אוהה חמצה היה
 רז ןכו רדענ וא דספומ אט לשמ ךרד אוהה
 זרמו תרברקנה המהכה חתונת ךוןא לכזכ כ
 שיש חמו הליכאל שוש תמו רכא רבאב השעו

 .356 י'וטססכ ךי(ו * כויכו ס
 פטל סכלס סטימס יכיל
 סל קוכ ללככו = * ימוסמ
 ךישו : סקינמכ ס6 סטיסטכ
 ספ מכ *סמלב סיפוע
 סיכקכס ןרסץ יככ וכירקסו
 סלס ק6 וקרזו סלק ת6

 סיטפסמ'יעל ןפמב סיווגו
 "ססיפתכו * עדוככ סיקולס
 ככ וכלעו סמ | ולמ?כ
 רט תס יחפכס .ת0 ןלז%
 וכרקו = י'ונו רלפס תו
 סכוכס ןיפו *"וגו ויערכו
 טמסכס םותכ 36 ןזככ
 .* למס רכזוס רסס סיחתכל
 סו לע ולכד כו כ יכ

 "נו עזפו קת( כרס ורע[
 < תזו סב ף% רסק ?משו
 וכלכוסס לע תומותס וכמש תולכוקמס ןסס םונעק ויס
 תל כס סכוכס רופיככ סכל ביסריט ותלכ קדכ סרועל
 ספרפ פוסל וכרכוס 55 יכ קו 55 61 ססס יסכייכעב
 לת :ןיכוריעכ 51 רמפכ ופכע וכממ ודמל לכס יכ "וכו
 ןרס5 סכככי רוכ נס יפמ רמל סיס סטש"כטמ רדס דכיכ
 * סם 5095 15 סי) ןרקש קלתסכ יוקלפ קמע וכ קכמ
 לועל כסו סק וקלקסכי קרפ סשמ סקל סכס ויככ ןפככב
 סקפ סכפ סיכקז וסכככ * ןרסש 3פ5'קקיסו ספ ןימיל
 סעס לכ וסכככ ידדכל וכפי סיכקז וקלתסכ "סקיפ ספמ
 < לבלכ ספרפו :םרפ לו יכ'ע *'ובו סקרפ ספע ססל סכש
 02ו * טרפב סוכמו סוכמ לכ .כ'ג 126 * %כב וכזמ דמל
 ועכ ויפמ ועמס סוכמ 50 יקודקד .סנכ יכתק וז ףל וז
 ספועפ יתוכברקס תכוכתו *'וכו'וככרקס תכוכפב סיסמ
 וז סכירקיסתוס יכיל ךי(ו - פכויכו סימלסלו 6טחל
 ךסמסכו קברקקב םוימס'וקעפ ויס בילקסל טיפט סדוס
 * סכוקס 1ע ססכלקס לע סז 96 650 קרוי וירכל
 5ע סופת לו יסוקמ סויפכו ורנ(כ סז לע רופיכס ךמסו
 יכ * וטימסק רקע יפל םלסס רכדכ ודל (כויס ולוס
 יכשב רלכתופ ומכ 'דוקס רוסיבל .(כמת ותמבוד סכרס

 לנככ כ קז סכסו = = סמלו תועוקמכו וכו סכ ןמימ |
 * וכו דעומ 505 סתפ 50 וככילקי ריו 'פ רש

 טתוכק ךי6.ךכ רחל ולמב
 וכ > "וכו קכרקכס סעקכס

 ספורט סתכק סירכ6ס תקולס 36 01 ךותסל סכר ספ
 56 סכרקסס לדס) ןפככ ותכוכ 326 = * ס9יכ65 סתכקו
 .. בע סכרקקסו קקירזפו קטיפעקו ךכנ דפוימס סיקמס
 סוכומס ונע םפס .6רקיו 'פב ורבס 056 לכו * סכזמס
 יתותכק סט קיספסס 0% רענע סוס רדסק 3ע סיכרכמו
 650 = :ןכרכוס סבסס ןמ רכס ירכרב פס רסלתבו
 < | * כ ןמיס יטינפכ סו תעבוד (כמת < "וכו טסמ דסי
 ךי6 = > קוילקו פויכייק ןיכ רפ6 = * סיקד סיטפימ
 סקברקס ןיכעל יכ "'חועכ ןיכע ריכזס ן6כ "וכו ספוכת
 "סיקתכו סטדכ 'יפוע ךיפו עשב טעמה ורכר סוס 5
 לע סו םרפל 65 = רכ5 רכב מעי קמו * סט ומכ
 לככ יכ + ללוכס טסותכ 95 רכסו רכ6 לכ םותכ
 וסיקקמל סיפתכ לו "קוקתכל סקופ סתכו 51 וכופירפס
 < * יעל .פוככלקס ןמ קלק זיפ רעול סכוכס לכס
 פמ5ק לכ וכל סיכווס יכסכלו סוכל סטמ סזישו
 ורמסכ טבירק ותומפ סימלפ סכו בירק סוס כמכ ס6
 עקסו יעכ ןכ ןילס סמ = 'וגו סמיעפ סילק וכנס
 ירסו .ספיכסל םוט סעו : םוכברקס קולק רשסכ סו לע
 סו = תוככלקס ןט וכ סיכוז םילעכס ןי6ס סמ יכ
 סיסי = *רומ6כ סול6ק סימעפלו * ןקופו סוסו סיכלקס
 * סוכבפ ופכקו יקופו זק סקו י סיכקכל קליכקל וניטק

 סה



 ןושאר רמאמ =  הדוחי:לוק | |;
 לכז לכ ולמש ןיעכ *3כ6% קו = :סילקסו סיכלקק סס)

 יעו = : סיטלקס יסדקב .רעסכס רנו וכלכ(ו סיכקבב |

 ן/טצ = ןמוס |
 קסעסל ורושיככ  סיכירכ וכיופו  תויעטב ספורוכו
 .סילסככ וכייקו *  וככוימד ריו6כ סיחלופ טילדבמ ןיכככ

 נינקט וכ (נויכ לע ותחיקפב .סרומס כקכט סמכ = ת6טקס רפבו * סרפס תל ףרסו וקמש ןיעכ .* ףורסו
 וזסו לס .סמונעס .סיזסק קו וקכב קמרטסס תזמ = תש ם6כ .ופלמו למ6כ סירופכס סוי 5ס ק6טקס ריעסו
 ןמ = :סכויכו : רנו סתורוע

 ספכ סונמכ רס6 ותכה

 בסומ סו לכ . \ סורכעי 5
 ףורש מו פכ6י ימו ורב
 סכיכלס יכ = * בילקו מל
 65 סכלקססו | ספירס
 יכ *ןקס תותכסמורבעי
 לומסל קלטומ סוכמס סילנפ
 יסכוכעל ססּכ סטו קוסעלז

 מ = סתלוזו סטיקסכ
 \ רוכ םילטכס סירַכְדִסִמ
 לולב ןסכ .םוכלמ ןכס לכו
 וכרכוסס ם5 0 = * וכו
 יטרפ 59 6רוכק 6לוסל
 ותגרדמ סכוע ופב ויכויכע
 ןיכעס .תויסכ" ודב ןסכ לם
 וקלוומ רתוי וכ קכד וקלה
 : ךלוסו רפנמס וב

 ןמ בורקי ימו: ףירעי ימו לכאי ימו (פירשל
 סכיפ(םורבעי אל ) םהב הוצמה רשא תוהכה
 ןיככ :ומכו6 דע יבירקמה תנוכת היהה ך:או לככ

 'ישובלמו היטישכ ח םע םגפ םהב היהי ארש
 תרושר ול ןתנ רשא לודג ןהכ שובלמ ןכש לכו
 ;רניפשה םוקמ יקלאה ,ינער םוקמ לא אבל
 השודקה ןמ הזב הלחנש המו רותהוןוראהו
 תולפתהה רשודקהו ורהטה וגרדמוהרהטהז
 תאירק לע וב םיכמוס ךא ורופס ךראיש רבד
 ירבדמ -לכהז ונזתובר וקזתעהש המו חרותה
 התארה הלכ ןכשמה תנוכתןכו השמ סע ק'ג
 ןחלושהו להאהו ןכשמה יניס רהב השמל
 וידומעו .ןכשמה :רצחו :ןוראהו הרונמהו
 ול וארזד ויתוכאלמ לכו ויכיסמו 5 ריסבמו
 .ןכו ול ונחה רשאכ תוימשג םתורוצו 'וינחור

 תופס כור סכ ולכקיו סכ
 תויספ =: קז וככמוכיסלועס
 כוש  סבול ססמ לס6 לכ
 ןווכ 65 טירוק6ק5 : סיסייכע
 סטמ 737 סלטול סקכ
 ימויעב לפס רככו + וסוכריפ
 רפזק סוקמס רושיכ לע יסכ
 ףע ןיכע .כוקב סו3סס 6כו
 םוקכט סונמ יכיע ולוח כטק

 קעדל כו ל טיס יִכטכ
 ססנק ןמ קוקייטכמ וכימכס
 סור .69קכס יכסוקס קדס
 תויכסוכס | קולוטה א סדקק
 ומכו 'ס דוככ \ תופכקכס
 < 5 ס+ק וכיימע ר0כפיס
 ור :םרקט רכד לםולככו
 סתווקקספ תויכסוה ןפסקק

 תורכסמו סיסכמ * סטודקס
 ןמ יסרסטקו |: (כויכו
  פויק סע 55 + וכו ך6 ורופס ךרשיס : תופמוטס
 לע וכופס ךרליפ רכד י'וכו ספודקס ןמ .סוכ ספ
 תרימפ סכפכס ךספככ סומק ל * ויקודקדו ויטרפ בול
 סרקיס וכו = + תומכסססו לכס פרזנל ויקס יטרפ
 ןקיטרפס .פוליעמכ קודטס .תלכנסכ  סיפוסופיפל
 טכמכנו רעסל .סדפכט = מוכתס חכס דיכ ולס
 לכ סער6 *  סקעסו סמוקמ ךקוכ יפכ סקס סיטרפס
 וכ5 סיכומס = * 1550 תוכמס יטרפבס בלפועס יוכל
 : סלופכ ססמ ר6בקכס סמ לע סליעל דע סב
 תלבקב וכיפוקל וקיתעספ סע 05מי בתכס רסקט סמו
 53 יכ .םלסכ .סוט סקכ וכקומססתסל ןיסו * ספ לע
 ורמ6כ ןווכ ו5 =: כקעי .פכק קפלוממ וכיל6 וכתבסכ
 כול .פויס סע ורופס ךרמימ ףוסס לכלל וכי וכו ך6
 תשילק לע וכ סיכמו וכקכש + םובותכב ומכיל ויטרפ
 ופמ 41 וקיתעסס סמ עו ןמלכ סב ל3ככט סרותס
 : רכד .לפכ 5 סט םע סיקל ילכדמ לכס יכ עומק
 ןופס עד | >'וכו תוימסב ספלוכו קונור וכ ולרט
 ןכ מ = + ירמבל .ימסב .יקלכ רכדכ תויכסורכ ותכוב

 תויכסול 15 16כספ 'תזכ סיכפס ןיב ץוכק וירהדכ טיס *

 דודל ,הארה המלש הגב רשא לודגה תיכה
 ומסוקק "קלס טנק ןמ
 חול .1לכ6 6רקכס .לכוכק

 סג סז סלוס רככו  טלקס < |
 ןיע .ןקס .תורונק סכ6רקק 'ב ןוייס יעיכרכ ורמסב
 :* הוכו ןכסמס סרב רכלכ תודיפב 53ו רלרמכ ןיעב
 ם5 ספכ .ל195 הכוכווק וכ יכקולס ךזס סוס ספגו
 תיכק ץמוקס קרפ תוסכממכ יכ הזו = * ותוקד סכוע לע
 5 50 ןספמ של ל ןוה6 רטוש סלוסי לכ יסוי וכ

 ןתומכ .הסעו קטל ספרו .ימסס ןיכ דרי ם5 5מ סלוכמו
 :רהנ קקרמ סקס 026 סקיככקכ טעו ס6רו רכס
 סנ6ק םילכק קפלמ לע קל סו ומס 5 סכמס + בע
 יוכקכ הסרט סקס רכ6 םקיכב כ בותכ וס סלכספ יפל
 משל .כוקכ 'וכס 'ִפב ירקס ןכמלכ יילק רקס לכ5 5

 הסש וטקסמכ ןכסמה קס תוקפו ביתְכל סתעמ
 םיתכ ספס וטפסמכ ביקכ סב * ימכ יכס לסכ קיסר

 וכ

 סינכס סנס ןיכ ולילבסס ילס = *כע י. סתיככפב-
 < 1וססכה סתומד יכ ועמפמס סמיכבפכ ססכ בופכט

 וטפסמ .לע וטפפץכ גב בותכס ןכסמס יקלק ר6פ ןיכו
 לולב 0 רבסק סכמש .* ספ 3ע ול סורמ(כס ויתוכלס
 פס6כ < :ולקסכ תפ6 סריקסכ ולכ6 סלכו סכיינעב
 < =: :ךכו ךכ תויספ יזכק וב ומטוס רמסכ לכ-*15 וכתס
 לכס .סכ (6 טלכ .ורמסס = >> )כו 2וד בק תוסס ןכו

 בפככ



| :+ 0 
 :'סרבס :'תוככקס תוכסלמ לכ ליכטס ינע 'ס לומ כתסב

 ןמיס = ןושאר רמאמ
 יס וכ ס3טק 69 רט סכוטלל סקתעסס סלוט םקפמ

 יסיסו 61+ "רוכזו רס6 תוכסס קכמ סיכמ ואט ירק6 = 'שיס = ספקס | <: רבד רכב תרכונק סכטסקס יס
 * תומכסקס = : סיטקס ילי לע רכד 56 לכד קריקט
 יתלב ופויס סע יכ וקעדמ סרופב סכסקסל סכורש
 ותטקסו ותעכמ 5עךמוס
 ס6 וכ ופנעל תל .סיקסל
 עמ יונפס 'ס תרותב
 סרותב < סיכפ וקול
 וסרמפ קסולופב סכקקסל
 וס פכ 760קס ומכ ויכיע
 ףסו * ספפו 6טחפ יכ לכול
 לקוי סוקמ קז ןיספ פ לפ
 סוקמ ירכט סיפלקס רופטפ
 רדנמס5 \ יסינטס ו מוס
 קסכומס קושרק סנו 3
 ןכ סיס 196 ורמ6ב טז 9
 סל ןי6 וכו סופומוליפס ויס
 עמ = * סיארקס סע ןיכע
 וכימ 3כ דסי רדסל ןווכ
 "ונועומ יתלכס תומכסתסס

 | : סיקללס תדובעב
 קכוכתס ע ק ןמיס
 סוכרבייקס 1
 סלי : סמל ליבו לולב
 : "וכו לוט סדכל ססי6
 ןוכפ 35 ר6בתס .יר6
 לוכב 'קולכקתסו סלונפה
 ונקפוק \סטק .ךיו וו6
 סולופיסל סולכס \5כ סע

 רשא שודקה ימלועה תיבהו תיינחור ותרוצ
 רתנוכתו ותרוצ' אקזחי איבנל הארה יב ונדע
 אלו קרשקה לו תורבט לאה תרובעב יאו
 בורביעיגמ'וליפה ריה ןכ ולה ד גו תומכחהה
 : גרשו נב ועיגהש המ ילפכל םלכשו םמכ ה
 שפנזר 'חונזר ;רזומכב ירזוכה מא ק

 קפס ירבמ חרותה לבקל
 םבידכעושמ םידכעל איבנ אביש קופקפ אלו
 תרעב םנתדובעמ ואציש םתוצ דעייו םיצוחל
 'סינכישו איהה נוכתה לע רוחיא ילבמ איהה
 תחא לכ תומא עבש דיב איהוןענכ ץרא לא
 וקלח טבש לכל עידוהו סכהמ ;רקזחסהמ
 ןמזב לכה'ייקתהו הי וע'גיש םדוק ץראדמ
 זולושה לודג תמאמ הז יארונ" תפומב טעומ
 סהי'ג רשא סעה תלעמ לדוגו חולשה דוככו
 רשייל חולשיינאיכ מוא היה וו חלוש םדבל
 היה ויצח דע עיגמ ורבד היה אלו םלועה לכ
 ארובה תנוכ מרשנ אלש ינפמ ותוחירשב םגפ
 ( ותוחילש תמלשהב)) ענומ ה הו ותיחילשב
 סמטמ היוזו ירבערתרוה רפס וזה קתמלשק זמ
 רזוכו ודוהו אבש חומוא "ע בר תואלו חרוטו

 - * "וכו ירכפ ופרופ רפס קווס וקוסילט פסק עכומ
 קרפ סטוס עכפמב 5[ סרמפל ןימשס 65 יכ וכ בפיו

 "יככ6ק תש ושיבס ןירמשכ וט
 וסודסו .קנזמס ק6 וכו
 :5כ .פ6 וילע וכתכו דיסב
 :ןוסל סיע נסב קרותס ילבד
 'ת6 .ולטכו בטיס .לע6כש
 *ןמוקמב ובלו וסבו םיככ6ס
 וקלזמס לעב םרופו )) * כע
 ףוריככ בטיס 'סולכל 'פ
 סלוע סדוקס ןוכטסק סע
 ספ רלמק לועו ( *סועכס
 דנוכ רק ןירקסכ 36 קלפ
 "כ קלוקס ת6 36רסי וכתכ
 סיככס יכב לפ לקו סדוסו
 5ע :פבפכו רמלכס קוכקכ
 "בוקס ילכל לכ מ( סיככ(ס
 פקקו | * כטיק רקכ ק6זס

 "כ 30 = דיסכ ןקו6 ולס ךכ
 ודקל .ך6יס ךילכדל ןועמס
 סכיכ 50/כוק סלועס קומו6
 סכקק | סקל ' ןפכ *סרותי
 .ופלקו קס ןילטוכ ורנפו
 לבד לעו סוסיטסו דיסס 6
 ל5כ5 סכיד = רזנ סתפכ טז
 כו דומלל ססל סיסס תחש
 סט סנ *'וכו ודל

 סול נככק סייסקלס ילכדס ןמ ססו ךליפו חכיסמ ולס
 .וכקשרקל (כוי רתע וס סכס = *1כ יס רכס לס וירכדב
 קלותס יכ לכס סמ סיכספ סמ טז לכ סייסלו 5
 שוקו = * וכס6 סירזלי] 6 = *וביכבנו .(יקדכל תיקל5ס
 קספק .ןמפ * סימעפ סמכ דע יתרכד רט0 רבדס

 רמ6מס .ףוס דע םיכטמכס סילופטס לכ תופכות (יסק
 כ > "וכו םולפ וכל יכ,למוס סיס 136 =: ןוטסלס לוס
 קכותכ סלוקספ תודוספ וס רסיו קילכ יכ ת6זס י6רס
 סתיססיפ5 *רומסכ רבסס סק רכזטרלכ וטלפכ וכל
 יכסוי לכ5 סכתיכ שיט וכרמ6 ריזב תוכגס 50 לליבמ
 סנפ סיס וינס דע עינמ יתפכ ורכל תווסכ-יכ *לָנק
 וכרח6 ןכפי ךיפ יכ תוכס סישק דועו  י'וכו ותוקילסב
 סרותס ספס סכטו == *ספועס 5כל סכקיכ :סלותסש
 דכמ .תוסילטס .'קמלסס עכומ סיס ירכע 'ןיטלכ כתככש

 א

 יככד  ובקככ, ןולמס .ימכ6 לע יכס ורמס ילסוריב
 ןפמ + ובסככ סכומ יככ6 3ע רמוס יםוי'כ * סוסי ובר
 סניעה סומוש סויו סוי לכב ובקככ ןופמ יככש לע פל
 סכומכ סתיקפ סרוקס ת6 ןיליטמו ןסייטוכ ןיקלופ ויס
 ויס יעמפ 69 וכפככ סכזמס יככ6 \ע דמ *  ןיטל עב
 סמוש 5כ ב35 קכס ןקכ/יסכ קסעמ קיס לועו ד רזכגכו

 .זכע "ושל פכ סכומכ ססיסס סקוקה ק6רפיסקו קמושו |
 ?ובכסק'רטע סיפס לו לקפל בותס (* 'פ סליע רדסבו
 סודמו לבל בכ עפוסי סיס ןדריס ןמ וקקל רש לס
 .קכתכו כס תוכוטל ס עבסב קרוקס ןסילע וכפכו דיסכ
 : כע * בטיס רב קוס סרוקס ירכד 35.90 ןקילע
 ףוכייכעב בילפסל שלטו לכס "וכו כר'ו6%: סרוטו םמעמ
 "ככ סקרכ5יככ כקכט מפל  *"וכו רווכו ולוקו ףבש
 ווסמ ץרלכ .כסוימס םורופ קתפ ץמ6ק 'כרוכ "םכ ץייק

 כס



 | נקנקאק ןמס | ןושאורמאמ | תרוחי לוק
 | (ושרב (מירקס | * וכו וקכעכ (יככס תוי6רב תוכתטקס = ותכנ יכטכ וקנק ולוסו ןופסלק סילק(כ וס (כפ
 | :ץכע .קרסוכ )ו סלופס .תניפככ 65 35כ ססול6 = .סכסו + שיפרכוומכ יטסס סילקולכ 6וס רוובו * ימילסב
 |: 0 וכטקו ןוט6לס סילק6ס תוווחמכ .וסופ .ירכד תלסת
 "ומ  רעשכ ךירבל יככ לכ :'וכו 6רק 0 אק ןמיס = לנידמ יס רזוכ ווסט 5% סכיפקב קלעו רכקו יסילפסו
 סילק6כס ריינתמק לקה
 "בווכמ סלכ וירכדו דיזשש

 סיקיס | :לכסקנופעדב
 ס0 *סילע תוכתסקל סקיל
 ךכ סוס חטכס .סייקל 3
 תומו6ס 56 סרקיט וססרפ
 סכייכעכ תוכתשקל 'ורכוכס
 תוכרס סיכסס 1151 תבל
 * סקילע 1756 6וסו קכְקִמ
 16 + ןוסכב רוכעכ סרקי סו

 ססילי עס = * וכו סנוכמ
 16 סכמל יסתוכתפס סלי
 *6ביס .ומכ וכקלות וכייכש

 ססכס יכיעב רסיו כוט ך6
 'וכקטסל סקל .רקיס : יספס
 סלקיס קנווכס]  סי6
 שפי סע וכתפסל וול
 תוגודו *  ס'עמל רכזומס
 סכווכ לע 63מק סוס ן8
 רוכפב = : 15 ים יכסב וז

 תואמ ירחא אג רב בותבש המ ושעה וניבהל
 6כ ( םהילע תונתשהל םרילא ) הָרְקיש סינש
 וא) הנוכש וא ןוחצנ רוכב סקיטל תוכ :פק5 טק
 איבנ וא ומצעב איבגה תיופרכ לכ 3( תויארב

 : ותרות לע ריהזמו ךיעמש רחא
 ותרותל ץרשמ תורק 3 רבחה רמא (ק

 ונושל ישנאו ומע !תלוז
 לכ ותרוזר לע ריהזהל תורובה סכחוא דעויו
 ןוצרה ימי לכ ןכ השעו יאיכנה ידי לע םימיה

 : םהיניב הניכשה התיהש ןמזהו
 בוט רתוי קריה תולהו ירזוכה רמא לק

 זרז ?ריהו לכה רשייש
 , : הטכחב יוארו ןוכנ רתוי

 ויהיש בוט רתוי היה אלהו רבחה רמא נק
 ןכ סא םירבדמ םלכ םייחה

 ךאיהו 'דא ערז ךשמהב םדקש המ תחכש רככ
 םכיחאה בל קריהש שיאב יקלאה ןינעה לח

 הפילקכ ותלוזו אוהה רואר בקמ באה לוגסו וכס עכרש רכו 'וכו ןוסנכ
 וכתרותל תומו6ס תוכתפסל
 קיסי סקולקק קלכטמ יכ

 :ןוכרב ס6 + םלכסכ סל

 ןוחנכס וכייק םרכקכ סקנ

 'כ6רקפ יב וכויכעו "יכוסש
 רס6 56לסי .רכגו סקחלמ
 תוכקטקס סלקי = וז קכספ
 ותורטפס 'ןוכרכ סו "ומס
 * םיכפ נק דס( לע 6וס
 ו6 60 לגלסס לנמ 6
 'רםי יככס תויסכ יכ :סכוכמ
 סקו * וסעי ןכו וטרי ססמ
 קוס םילסל יפמ סעעמּכ

 ססלכ :קעי ינב ואבש דע וחוא לבקמ ונניא
 םידהוימ ינונעב םדא ינכמ סילדבנ בלו הלוגס
 םצעו דחא ןימםה ולאכ םתוא םימש סייהלא
 קדאובנה תלעמ םלכ םישקבמ יתוכאלמ רחא
 הילצ "בורק ויהש רוכעב הילא םיעיגמ סבורו
 תרעיגפו רהטהו השודקהו םיצרגה םישעמב
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 בכלו טיטוס 65מ רסס סכסו רעכס יכיע מס קפיז = רס6 .עלוכו .ומט רקכ רככס סמ 05 = * סיס למס
 ןוסכ סמל( רכוכ .ףוס
 "יכפלטס תפירק לכ תוגש
 " : ומלכופ טללעס סעטמ
 סיכלו סיליפו סתוק וקלת]
 50 סקסע לכיכ >> וכ
 5לככ סיכללמס סע 30
 וקכ םודק יונו ורקסכ
 סכס ורק5 סוב וערויסלקט
 ךיכפפ = ך6למ .חלוש יכ6
 ךע כ רו .ךללכ  ךרשל
 36 ךסיכסו ךיכפל .יכפנמ
 ללכויו רנו ותפסו ילוע6ס
 ספלכק 650 ןיכע .סזכ
 "וס ) ורפסב ותְככ עסוסיל
 סכסו שליו ןיכיע שו ( ס
 יכס יכ וגו ודנככ דמוע םי6
 וקלכ סקע 'ס (ככ לש

 וארתו ץראב'כיניב םיכלוה יכאלמןכ םג והיו
 טימזולנו ספתא םירמוש שכרו סידיחי סתוא
 לע .תררווע איה רשא ץראב ודימתתו * םכל
 'עבש היהיו שדקה מדא איהו תאזה הלעמה
 היהיו םכישעמ יפכ יק ןינעב חותערו תבוטו
 טככתלוז לעבטה גהנמה לע םלועה לכ גהונ
 בוטמ סכככותב קר!ה תש יתניכש םע וארת יִב

 מכ היתע רבעי אלש סכימשג רדסו םכתמדא
 רפסמ יתמב'כיביוא לע ורבג תשוסהל ךירצה
 גהנמה לע גהונ 'כנינע ןיאיכ וב וריכתש המ
 והמזר םכא וארת רשאכ ץפחב לכא יעבטה
 ולכ םכלּועהו הערה היחהו ףגנהו תרוצכהמ
 רבד ותוא גיהנמ סכנינע יכ ועדת זאויהולשב
 ?רז לכ היחו * יעבטה ןינעה ןמ לודג אוהש

 16 = = עשל6 תוביכס 6
 = פוטפפ סע6 סילוכי פט
 טכקס ליקעמ ס)וסכ וכל
 רותעל .סיקולכל - ופעל
 סיכ0למס לו * סע וכו 5
 סי6יככס 6"9רכ ויקס וללס
 לועפ = ססל = סורכקפמו
 וכטזכ רכסס ןווכ ליעוקלו
 טס סילכסק וָבפּוְךומסכ
 36 עוגק)  סיקולט םיחלוש
 ךוס יכפ ופרלו ולוס ץר6
 קפ6: רועב ספוט ילכמ
 סתו6 סילוק ויספ סיקולסק
 סכסו .:"כשנקיס ומכו וכו
 ט  יקלב .סז 5כ תויססע
 ידועיכ = טרפב | רפוכמ
 סספ :ומיסע רככ :סלותס

 ןועדג) . ס6לכס .ך6לטסו
 ש- < == ןועדנ ריו 1 יטפופ ורמפכ
 לעשיו לוק 'ס = ךפלמ יכ

 56 בָכְרְו סיסוס 5% רסס .סכסו 6רי\ רעכס .ימיע
 ךרמטל ךכ סוכי ויכפלמ רכ ללככ רטסכו עשלס פוהיכמ
 לע סידיחי * סוכר 6 סידיסו רע סכסְו * ךיכרל לככ
 סכוק ךרד לע קלע סירבוכס ןועדנו עסוסי יכ6למ
 יכ6למ 52 סיכרו רמו * סכלסיו ויפרול ביכס 'ס סלול
 ךרמפל .ך5 סוכי ויכללמ וכ ךרד %ע סרכז סלקפ עפיש
 לע סירופס ריפ סרדמב לק רבד יסיו = * ךיכלד לכב
 סקס קמ = * סיכסקק קלוקמכ תומלוסב וזקת סע ורע6
 (פיסכ וכיכ6 כקעיל תיטעכס סלוסכ וכל תוטעל סיגוכי
 6וכר 'ס רט5יופ יבכ ססכ סיכרב ככ = * ןכל קיכמ
 ותסככ וכיכ6 כקעי יכפכ ןידקרמו ןינס ויס סוכנמ
 כקעי רמסיו לסס ףוכר כק ולמ6 ןככרו ןכל תיכמ
 ספ לקו * 6ןכל סיס ילס סז סיקש סכקע סל לשב |

 סת6 6066 = * 6וכר כק ירס סיכקע 6וסס סוקמס |
 סכפיו ?מפ עטינ65 תוסעכס סלוסכ וכל תופעפ סיפוכש
 ת6 .ככוס ליס .סכסו יו יסוקל סיק3ק םיק תרעמי

 לופי אל ?חטבומ הידועי לכו תאזה הרותהו

 מיוקל6 /ס = סס6 \ןועלב
 :סוכ6למסו סיספ 3% סיכפ 'ט ך6)מ יתוסר ןכ לע יכ
 | פפתיוו וס 'כ סיכפמכ בוקככ עשיל6 קרזעל וכ 6
 ,.תס ס יקפיו ססריו ויכיע 0 כ חקפ 'ס רמסיו סימל

 סתעו רמ6פ סמכ תויממיס .ר1'18
 רבו ועטסס- -עוקפ ס< 777

 סיכטכ פכלממ "יל ויס סקשו וגו סנט 5 סתייסו
 תוזיכמס 36 וכי רטפמ תסז ידעלכו = >\+ שולקיובו <

 ::טלופמ בקכב סכ ודעע וכ 6וק ירס סיפוכמ ירוווספ
 ץרסס יחבמ לע תולעמב סלעי דוע .' תרזוע שיס רפס
 יטיפפכו ג5 "יס \ףוס לע סטקו (וק ןעו .ק ןמיס יכסב |
 ועוברפו סיכ6!מס תולכסתס ןיכע טז לכז + ןעיס |

 ףוס לע בפ "סמ יטימקב סג (' מי ףוס דע 'ז ןמיסמ
 יתוקקב סש * ותוקסכ'פ כוקככ * סעכט סיסיו :רפסס
 + 3 בו םיל סכל ביפקו רבו סכימטב יתתכו וגו וכלק
 ולמסכ ספ רכוט וקלנסס רתיו סולסה 4: סתכוטו
 =: רבו סכיבוו 6 סתפדרו וגו ץרסכ סולט יתתכו
 : בו יל ועמסת 65 סו ךכ רס6 סמ רומפכ *  סתערו
 תלגמ 6לקממ .םופוסכ ריכיפ = * רכו סכקמדש כוטמ
 קמל6ס .כוט סידקסו יתוקחכ 'פכס תופ5קסו תוכרכס
 וכוס ר6סס לכו סול ןי6 וידעלכס סוכפס [וסו
 60 :בטומל ןס כוטנ ןס סמרפב סט כוקכס ןללסכ
 35 ןמיס יכסכ -סב 3 ןמיס רכד רש ףוס = "וכו פרת
 3ע םיסטכומ ולקשב סכל | * וכו סו לכ ס'סו = : חלו
 , < \* בקשס ןכ וסט ול סטופ 31 סייקו םוטכ לבל
 :טלכ שוט סרוקסו סילופיסמ .רכחמס לכס סכוכסו

 שו =. 14 וקר 2 -ל'



 ןושאְר  המאמ 0
 506 ןסו סוכוקסס ןס סיקכזכס 0 כל סילושי 3%
 סיקטכומ .ס)כ םרופע סיקל6ס תלוק 0פסב בופס(5
 תרותכ .65.רט6 סכר6 .רולכ 'סקפ .לופי. 6 סיימו

 טק מיס | :חהוהי<לוק
 יכ סולכ ךקלודנמ 79 ךל הפמל קס לע * ו
 ופעמ .36רטיס וסכע 69 .ליכסב .630 .סלולב ,ךל
 ופכע רבקה ירבד סק ךכו .* כפי 'וכו ךל סמ ךתלולב

 פכ סולועיו + וכתלוז ידוע*
 תפסכ יכפש :ךככ5.ךלי 6
 תֶובְרס  .סוטקכו = סיפוש
 65, ןכ סל קמ ..סיקפסמס

 סרופמ יכפולס - רכסס
 ומשכ . כס. ,יכ סלופב-
 יקדי סז סוקמ לק וכוכב
 וכרמ(כ 'קפס קבוטקל סספ
 רפכקכ 2 6וק .ילסק
 סול קתיק סכללטסו .סכ
 סילועוס .סכס. יכ-קתוס)
 סנועל דעל .סיכומס סלכ
 ריכבקל (וסו דק6 םלס לש
 "מורס וכקויק לע ןכתלקות
 ויכ6למלו = סיקל(ס 6
 55 עיניט יפו = = רכודטב
 ןמ .6כיי 55 קוק סלעטס
 קכרס כרקס לכ .יכ תועס
 רפקכ יס .וכלוע :ויל3
 "'ומ3סכ סז גיסיפ 5 ורטסכ
 -הלכ פס = וכממ -.ולרפסצ
 סיק36ס ל םוקס כופת טפס
 ביס ומכו .. "קיעמ תו
 וכו :כ זניט ימילסב סז ןולס*
 סיכול .סורכד וע ספט
 סכסו = .+ 365 סיטקויקמ+
 :סו וכל.פיסרס רבָכ ופתרות
 .סידופיס 'עיכ + ןיטכ ןיצ-
 סעו(ב .סיטייקסמק טללס
 760 סכמ0כ סרוקק תודע

 סמככ תיכסכ תייטוס'יילכב

 ,ג סרוכעכ ספוק סטמ תלעמ לכ6 ןרמסכ ומ ים יכסב = 5? . * רכו סתו0 .לגוכס

 'א שרוש םתוא ללוכ םלכ הידועיו רכד המ
 ימו. .  ויבאלמו סיקלאה תברוק לותי אוהו
 רומה ןמ אריי אל תֶאזה הלעמה לא עוגיש
 לשמהו ןיעב ןיע הז וגל תיארה רככ ונתרותו
 רחא ךלהו רבימב םידמוע ויהש םירבח הזב
 לודגו דוככ ורוה ךלממ עגפו ודוה לא םהמ
 היהְו םכהה .םכירכהה .ןמ ַאוהש עדיש ינפמ
 ול .ןתנו ויבהואמ ויהו םדקמ םהיתובא עדו
 ושיבלחו וירכח 5 סתוא אשנש תורקי תונתמ
 תלו םישנא וידכעמ ומע חלשו תודומחידגב
 תלו ךרמקר ינפלמ ואציש שיא בל לעהלע
 תרכו .תוצמכ והוצו אוהה רבדמה לא וכריש
 םנע ווריבח לא אבו ותדובע לכקל תירב ומע
 סירבהה סהב וחמשו ידוהה סהה סיִחולשה
 ןומרק3 סכהל ונכו םדוכככולדתשהו.םהה
 םביחלוש םכהה סירבחה ובשו וכ םובישוהש
 , ךלמה ינפ ארלו ודוה ץרא מ עיגהל סיתולש
 סירומ ויהש םיחולשה הלא רזעב חרוט ילבמ
 יכ םלכ ועדיו הרשיהו הבורקה ךרדה םחוא
 וילע לק אויר ודוה ץרא לא תכלל העורשימ
 ויחולש דככיו ך"מה תדוכעכ קברישכ דאמ
 המל לואשל וכרצוה אלו ויל ותוא םיעיגמה
 ןיעל תיאונ. ה"עה יכ תאזה הדובעה דובענ
 קרבוטה איה ותרבחו ךלמב רבחתהל..ידב
 ךלוההו לארשי :ינכסה םירכחהו : הלודגה

 זוכו תולקי תוכקונ ול ןתכו
 ס6ו כ מוס 106 ,ןועכ
 ויפופפ ..ךו56 .סיסכ .ויס
 וכו :'גכו ויה! תולוסתב
 + ןכזוס פוס. + ןומרל םספ
 : וכו .סיסולפ .םיחלופ
 ןמכ סישיבכס .רתי סקס
 סנ6רועכ  :לקכפיס
 תכיכסס ספ .יסיטולסק
 סיכ וכ ביפ ופב "כס מסו
 30רםיכ יוכעו .ץרפכ ןווק
 לכ 36. תכיכט ספ :קויסכ
 לככו < < | :וליכ ויפולק
 סשוככס  .קנתסס ,, ןכעדי
 סכיכמס קלתססב .תיכ כס
 : קס ןמיס ימילסכ יכיש ומכ
 סנורפ ומ יכ סלכ .ועריו
 ותלכ ספויס .סעיכ * וכו
 קנכרמ 36 ספכ .םיכמדוש
 קולק ויס סיעדוי .סלוככס
 וכרכוס לו :סי56 סתולע
 650 סכוכס = * וכו לולשל
 סידועיפ .ךקונ  סקל סיס
 סחעי קט קעדל סייכפוק
 'ץמכו סתדוכפ .ףלס סקל\
 'כותס דומעת סמ5 וכתלוו
 יבמ רוטיכס 'ילפק קוסרכ
 סמל וכ) תו דונעס סמ
 עידוסב .וכקמ סיבפ ריתסק
 תכתוב יס סכסיכ עדוסלו

 סלורכ קסויספ קומכ 06 סטלמכ רופככ וכספכפ סיכלל <
 סןכ .'לותכ ססרופמו יונ שוק סו רוליבו סיוסס רורכב
 .תול קס מולתסב סיקס קקמ רעוי 103 סילוני סק3פס-
 ירכדמ רפכתו וכ 3סמכס = וכו סןכ לסמטה ."-כספב-
 ןיכע 'ורוסל ןויכ ונכ5 סכככ סוס לטמס יכ ךוממכ ומכנפ
 ובתלוו .ןיכעו סלוקכ םרופע יקלכס יכסורס לכסס
 * סה סיכבמס מ 6וספ עדיש יכפמ : סלכ6 םלופמס

 5[ סרקשכ ללרטי רוכעב ספמ לט ותלולב לע תורוספ =
 רשע .תספ יכ דל ךכ סעמ 39 "ס רמי ןידילעמ ןיפ

 רו6 תנטקב סלוע | ענקכ תורב סולט .סתירב תש
 עב תיפרכ קלעק יכ| . .: ווסככ ,סייק ךכמ ומפ

 תותילכפס כסלו לעס וכ לכ  >'וכו רבסתסל ידכ
 ו6ורס .ססיכיע ילקט תיל נכ מרוב סיס ןכתדוכעב
 6יס ותרבסו = : סקריז שמ ךטמכס דוככס תורכסקס
 קוכדס ר6 קרפסכ סלודב סמו = סלודבס ,סכיטכ
 רסש םכו ופלס .סייפובק סייסס תרוסמכ ובדוע יקלש
 "זק ףוס יטימסכ ותמגוד דוע ביו ברכו ומכ תולס
 ךכד רפס ךרדס וול: * וכו סורסשס סיכלוססו :: כ

 כ |



 ןמיס ןושאר רמאמ = תדוהו לוק

, 

 תג טק
 :רטטכל רמופ .י וכו סל6ורפפתי ךישו : םיפקפס לע 05 = 'ךוטסל קזס שכב וקבטסמ'טטומ יכ \םטס לולסב סט
 "קכרקמ ךכו ךכ וכ סיסי תומס רמ6ס יפל 36יריב יכ סטמ '6וקפ ןוט6לק ךלוטס 36. טירס69 סיכלוסק
 : ףנטס רכדס שוייב עיניס יז לע קוב ורפפפיו סיק36 = = סניכטס טס סיילוסס סיקולפסו : ץכוק וכיסוכימכ ןימ
 ומס רק ומופסתכ סז ץוכיט שו סיקל6נוקכלקמ = ס)סת תוכקטס רבו בטמק תעכסב = > וכו סיכ6%מסו
 טסירקסויסילנכה ךכ לקו
 ןכ יכ וע יככוסס סיסולפס
 סכמ6 יעכטק סרלס קיש

 וערפ .יכ טוט עורפ לסעכמ
 ןפממ רפמל ותפירקכ רכס
 סמכ ךרד לע סמכימ קילסד
 ןיקיפלמ ןו< .סוכו ןיקינלמ
 וכ דועו * וכו ןיקילדמ ןי6
 ע | יביכס ןולק6 :ןורס6

 סיספ סמ רוסיככ ליחתס ןכ
 65 סכמשו = סנססס תילכק
 וטכס  טרופמ :בוקכב 6כמב

 6רכסקס 5% ועע סיכ6למס
 תונרכ .יכ סככ לע סרות
 ותכיכס "ורססל סיש יכרד ס
 ויכ6למ סג = וקע לעו וילמ
 ךני רט6 לכב כלל ול קונו
 רע ימופו סנעמל רכזומב
 : סרוק 2ככ סיכורכס וכ ןכ
 ןס  וופועיריכ ןק ןכסמכ
 יכ6ממ 3ע תולוקל קרפכב
 קט תוכקל םידלוי סיקנ
 זמרל סס סיבולכס סנסיכ
 ב30 בתכס ומס יכל
 סיכלמ 6ילסו קרוקס :יפכ
 'פ וכרופס סכקס סנ 'ק 6
 סו סככ יכ דועו = * סמולת
 6כ יכיסמ 'ס ךרד לע כ
 סז6וי רבו ומ ריעסמ רו
 ₪6 וכימומ סדק תוככרמ
 סכקלכ 65 יכ * וכו 6כ 6% כמ6ס ימ ססמו : וקל תד

 .םקד שירחאה טיכלוהחו השמ אוה ןושאדה
 הניכשה םה ידוהה יחולשהו םיאיבנה ראש
 רואיר םא תרודומהקר םידגבהו םיכאלמהו
 ףואהו ץדאוכנהמ ושפנכ לח רשא לכשומה
 תורקיה תונתמהו וינפלע לח רשא שגרומה
 םירבדה תרשעב תוחול ינשה םה תוחולשה

 ;רז לכמ ואד אל טירהאה סיסומינה ילעבו 1
 ודוה ךלמ דובע ולכק םהל ורמא ךא המואמ
 תּומה ירחאו םההרבחה הילע ולבק רשאכ
 םכהא קיחרי ושעת אל םאו ךלמה לא ועיגה
 אלרמאש ימ סהמו סכתומ ירחא םכתא הנעיו
 ותומ ירחא היהיש ונל דיגיש םרא ינילא אב
 גינע רודס וריבגה 'בורו סנהיגב וא ןדע ןגב
 םתושפנ ולחיו הרובעה ולכקו םתצע רובחו
 קזח .לוחי קדרארנב ך>+ שולח לוחי ןופצמב
 ץואזד .ימע לע םיראפתמו םילדגתמו ןמאנו
 המ 'נעשב הלא וראפתי ךואו הנומאב םהבש
 וייחב ויט עיגיש ימ לע 'תומ ירדא וימ ועיגיש
 לפ+ בורק םידיסחהו םיאיכנ ר עבט אלהו
 ברק אלש ימ עבטמ רתוי אבה םלועב םמייקה

 , : תאזה הגרךמה לא |
 'עדה ןמ קוחר אוה המכ ירזוכה רמא יק

 ועבטב הלכ דאה היהיש = |
 םתער לע םיפוסוריפה יתלוז ושפנו ופוג דנא

 . "וכו

 < עמ רטסס ןכע תופעה יפל
 < פח יכ * סדקס ומכ לקס
 סוקמ 56 לטו יככ ועסי ןכ
 :סוקמכו .סלוקנט סכסטס
 סס ןוכסי .6
 56רפו יכב וכקו טס לדככס

 : קסכו סכישכ
 60 סמכ יק ןמיס

 ןט קופכ
 :6רוקס סת *'וכו קעדס
 :ךלל6 וז רלב יתבותב תעדי
 סזק ומס ףוכ דע זכ יס
 ' םופכ קמכ עידוקפ ןופֶרְמ
 רוטסס וכיטטסכ ויתועיספ
 סיפלככק סיטרפס רדס לע
 * סלונסק סעס 50 סש
 < * סרותסו * תורבסתססו
 : טרפב ספרומ וכל סקויסו
 "ןכ ירכדכ סתע 1 סכקו
 סקס פוכופס לכ יכ .* וס
 וזו לכל סנופ סת סכופ
 :סתע יכ תרכזנס :וכקכוכ
 :וכופסכ 519 ךו6 ס(לת
 65 רט דח6 טרפ רופי
 לע וקפקטס וולע ריבעס
 כלו ספ .ורט6 6וסו קכס
 "'וכו :וכיל6 סולכס
 סכוטק ןמ .וקעיני טרפב
 וכי36 .6רוכס ביטי 6
 וכמע  סוט סיסי 65 6

 וטק ןמיט תכסמ רע | ךסו סז רושיככו
 *'וכו וריכנט סכורו : וסידיכ ץייפרו ולו ןישו סקול
 ופכקו == :קולטוכ סיכרבו תוכר סידי זק ןפלפ
 ופחיו : ורקכ רש סיכייוכמ םילבע תויקל * סדוכעס
 סקודבכב ןל6 לק 56עוסו יככ ופתט .* וכו סתוטפב
 סקיפככ תיניכ לע וכתכט סוב יסיכר וס תגכק ור
 קתכו סרסעב רסס םונק .קלסוק ליפפ תוקת סייכוכקס
 ס6כוס 3כס יכ ₪6 וחירקכ קרועבס ליתפ קקכס
 * "זכו לפס ימע )ע : ןוכוספ ימיכפס סושי 05 תיכוכיס

 ו

 68 ילכו ךכ וכרע רש6 סידועוסו .ורק< לע
 סזס טרפס רופיכ לע וכלספסכ סגיכ ורולס תומלסמו
 סלוע לס ןולכזו ךטטכס ורופיס וק לע דמוע וכדוע
 רו( ויס סעס קעדב תיפרס רבכ יכ "שכלו ןפכל
 וכעדוטפ ומכופיכמס ₪ (כי'ככמב וטכעב יתמס ירזוכס
 הדוסי'ל ילו לע סיס סוס רפסה רוכס ןק *וכטסיתפכ
 רודס פדוכפ ףוק יונק דכעו = * סט רכוומכ יוס
 ןינ רכסלו רטקל תושכו יושר ונ6רו ךרד סטו סילכלמ

 םעמס -[ 4-4 לי



 רמאמ הרוהי לוק
 :6 קו ככ = > פטדכו סכוכקכ סזיכב . טימימעמ
 .יכ-סג ססינעכ תיכמ טלקס לעכ יתפסכ ופ6טס
 - סויגעב ילופסס ןיכע סירקטמ ולס יכ = >.י19) ויתפב
 :סיק36 .יככד 195156 + סכולס תומלט רסטמ סזו
 רות עינקכ קתעו | *םוופ
 לדנקס 5ע רועסס ךטמק
 כמ . > סורותס וסכל ןיכש
 סוקמ .ונירעסב רש וולס
 יפזוכס .תוררועפתסל  .קוסכ
 :.סוימעב 15 םקספכ קפס ל
 "בימסב ו300/ילקסכ סלכ יכ
 +. 3לכ3 סידוסוק סנו תחש
 65 יכ וקכע 6 ותוסרסכ
 ת6 שובע סכבס ןיידע ןיכה
 זכ .ןמיפ רבסס רכד 06
 :"'וכו וכול סולכס לכו ורק%ב
 יש וכיעכ יס = תס3פכו
 וענעק 0760 .סיסיפ ןכתי

 סתעד יפמ .סופוסוליפס יתלוז זטפבו ופונב דכ6ו קנכ
 לכפכ סדפס קכדי תילכסס סנפסס תולגפכס תרוונס
 6ו0 לכה סתרבס יפל סקלוז = '6 ןמיס ר6ובזכ לעופס
 יס וישו ורמסכ לז ןמיס יפימסכ ץכיס ומכ דבו0 ידע
 ףובסמ .תגלככ סר 50 ספכ וב בוסתס עדטסמ לוכ נק
 סתענק יתלבמ 65 סו ורע6 דע. *'וכו קדבוס יתלב
 יקפכ ןו'ע וק ,ויעכטסו תומויקס סכ ספקסקו סנקל
 סז סכקו * כע .* סתעל לע קפס ילכ דכוס 9וסו גסומ
 ףונכ ועבטמ סנכ סד(ס סיסיט ילככו .רז ןינע לנוכ
 6 סיפוסוניפס קעדל יסככ בוס סלכפקק סעו םלכו
 שוסז תולופס יסכ6 ורקסי דוע-יכ קתעסב וז סרכל סוד
 פמ יל ק6ז סכסו = וכו למ .רוכעב +וכנ יס בוש
 סקס קלעמ .תלודב וס סעכ וכ סכוס0כק ןמ קטק
 קיסיס6 ופיפש: * וכו רמוש .וטיסס ועו * "וכו ןקיתעתפ
 דקקס * סונפכ תורזס ןט סז לכיס 39 "וכו ףיסוניפ
 סקלוז לכ סיסיס כסו ךכ לכ סלועמ סלומס תלעמ יספש
 לכ לע רכנק .סדכל סלמקו מל םיעוי 65 קדחכ ,סכּוט
 סיכ יכ .יכיעכ .ןוסבק וקו רקקינס י ספ ספעמס ןורסכ
 ועכטמ .סלכ סר5ס .סוסופ סיפוסומיפכ רוב 60 5
 וטכ דבי סידעלכו יחככ כופי לכטקס סעו פפו ףו כ
 .ליכשמ יפלכ סלש לכמ לוט בק ללושי סתנולפ-יכ וסלכופ
 סב ףסיסו זופכקל קמק רכד ?וקו יזככ זתמעמ תויקסע
 בוסי (וחס- סרק6ב תורות יסכ6 6 0לפב תורזמ לוס
 "גומה סיפעמס ינעבמ לועבס בוט ועכעי יב ''וכו יס
 = וכו שיסס ס5מס ילעפכמ סד6ק סקומ ספעי רשל

 4 ימ

 יק : ןמיס | : ןושאר

 רעליח בושי אוהש תורותה ישנא ורמאי'ועו
 רשפאו ויפב רמוא אוהש הלמ רובעב ימיענב
 .תוהקו .זרלמזר יתלוז וימי לכ עדוי רננזאש
 .תרלעמ :הלודג המכ הנינע ןיבו אלש רשפַאו
 תרלעמ לא ומחבה תגררממ קיתעתש הלמה
 תחה .?רלסה .רסוא וגיאש ימו י םיִכאלמה
 םככח ףוסולפ היה*.םא וליפא המהב בופ
 ; םהה .תולעמה לא ףסוכ וימי לכ בוט השוע
 םושמ םיללוש וגחנא ןיא רבחח רמא שיק

 "בוטה ו שעמלומג סא .

 | אי
 ףכוט סמ %5-גכו ןיבו 800 רטפלו:והמסכ ןויכס רטפשו
 רייבי 6 יתוכוקס ורכזי םיסקפסס כ .פ ןומלככ סלועס
 :ַבַכ פט סע קזכ םילבעה לכ ירזוכסו * וכו ןיכע ססל
 כיל .קונכס לכל יוכקס רממט וכססכ קורוקס יטכס

 יסכוכס| וכ סתיק = * וכו
 ?רימס וילע 32 ול קיפסיט
 ס נטו'ותפס רבד ךל ונקרוק
 8כ5 קיקי 'סיככעס עד
 םוט קטעמ רכס סוס כמי

 סמק 3סרסי יככמ 60 רסס
 טילפס לס6'ירכד יכטק סה)
 : סתורז )ע .סקיעקְס
 ןכקכל יש איק ןמיס

 *'וכו סיללוט
 כס ויס רס6 'וסימקס תפל
 סכוש6כ <> '6כו5 ילווכס
 סיכטה 5ע:וקנוסקכ עסי
 ?טנכמ סזו"סכימ קינה סקמ

 ןיפ וכתבטסמ ופ5 םכמ6יכ = * סוס ץקסמב קרוקס
 ולטכ לע סירכ לכ רכט ספקמ וס ךורכ ץודקס
 :עמסכו פריז עיני ןקמ קכיטלרס לע סכמ(* סיסעמ
 סיוסונ וכסכמ ןיש וכסכ*ו וכמ6כ וטק יס וקבוטתב ופוק
 סלמ יש וכ רפיכ ספס * וכו סכככס לכ וכיתוטפכסע
 גו לכ \ע יכ סד6ק סוסי סדכל סילע רש וככומלכ-

 ךוסו " פכיס ומכו וכממ תווכזס תו תרימס ע 'ס יפ
 יטכל רתו פעדכ 63 סיפוטיפיפס קעדכ 05 סוכ ומב6
 וכחכל  ןו6 .וכמשכ סימעפןןופלק תוכסס עו * תורות
 כד \ןוככ וכ רפלל רכז. רברל סיסר תומוקלס יכטב
 לק5 : רובדכ 'תורכומס .פוכוטקס יפס לעס וכרו?יכ

 סלקל סי סלועס תומוס ילוםס יכ ועידוס קפעו * ןרמסכ <
 כ וס וירכדכ לוהט .וטכו 5/0 תרלכ סכוטב מק

 + + ב יס ןמיפסכ ודו קימס דע ףיסוי\ * סמס 'פובמכ =
 %רכ קספו ( קל 'פ )) ילו:רועי56 כ תקולקע סו לכדו
 "ופב ג >י 'ג 'פ סכופת .תוכלסב סכלרס ססע רסכ
 55ככ סע! סט רכזוקס סע ןכ םיכוס ספק תססמ
 כז ורמָכ "  כקעל קלק סס) ןי6ש תוטוילס .סעבר6
 סלע תומו6ידיססס יפ5 = )6רסימוכופ 6וקו סעלכ

 ומו6-יעטרמ .סעלכ יכ עילוסו * בקעל לח סק5 םי
 סט קדקדפ משוק = כע כשעל קלס ול ןי6ו סלועס
 2 לפס 60 | *ית6ד טלעל רת6.סלד יוס סעלכ לרטנכ

 < כר "שפל שס עפוסי וכר יכמ ןיפובתמ ות יכירסש וב <
 יונ לכ 6:5 "פס 55 5301 -סיוב לכב רמזכ יכו עטוי
 כ וקכיכ למ סכו₪5 םיעטס וכומו 056 * סיק3פ יקכס
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 תדוהי לוק

 4 ןןק"" מ -.>? !
4: 

 יונ | וטקריק ניק ביק ןמיס = ןושאר :רמאמ-
 :םרב .ס)כ-יכ תוכופס יסכלו םיפוסופיפס תעדל .)(רס' פעל .ןיכ לודכסל סו רמז .* כט." סיק56 יסכט סיוב
 :טפטמסט סוקמ כב :ורסכו :31ו ימינסקמ ז* "פ סלומס כתכ הכו > 'כוטס קוסבפ .ספקסקמ וכמו וטרבי
 וכ סווג שלפ פלו רסויסו דובכס ססעממ .סטעיס סמ לכ לע דבועס לויס 6וקו 'םו ןקסב םרכסב .בויוחמ
 סוונמ וכילס יעל קפועו סווכמ סמוק וביש ורמסו .*: וכו .סילכ לכ רכס ספסמ לכס ןיש מ * וכ (יככ ילו בש

 הבושה יאור ונחנא לבא היהוש המוצא וז יאמ
 םיכרוע רוגָאו םדייחב םיבירקה םעל הרומגה
 : .אוהה ךרעב תומ ירחא קמה לצא סתלעמ
 לע .ךוועו | ₪. .רמתהו = יחווכה רמא כ'ק

 ךפהב רזה ןוימריד 0
 :שבלּועְּב :תלעמכ אבה םלועב םתלעמ ךורעו

 ) יה זה 7
 קרגגמ ההצש האורינא רךבחה רמא | גיק

 תונכסמו .תווד ב ןנתוא . 0
 יכ הלאה תומואה ילודג טיראפתמ ויה םהבו
 לע .הכהש .ימ רמאש ימב אלא םיראפתמ ןיא
 תקולש ימו יל אמשה ול ןכה ינימיה ךייחל

 ויריבדו תווה עיגהו ךקולח ול ןת ך;ילט
 זוב;ד ןמ םינשה ןמ תואמ וירהא םיכלוההו
 כ עודיו םיאלפנ סינינע לא גרההו ירו; יהו
 לאעמשי תררות ילעב ןכו * םראפה םה סהו
 ויה םכחה סכישנאבו = * ורבגש דע וירלכהו

 רשא הלאה םיכלמב אל םילדגתמו טיראפתמ
 - םתונכרכ :אלפנו םתוגלמ הבהרו סא יש זובנ
 בורק רחו* סכיקלאה תבריקמ ונכרע ןכ םא
 : הזה םלועב הלודג ונל התיה םאע הממ
 ?רתיח ול וזר ןכ ירזובה ךמא דיק
 ב4 .ןוצרב סכתעינב 0
 גגרהזר םכדי תוצמת רשאכו חרכהב איה

 : םכיביוא
 ךרמ יתפרח סוקמ תאצמ רבחה רמא וטק

 ץדיה .רלה+ אוה ןכ רזוכ 0
 רובעבו םיקראל העינכ תולדהמ לבקמ ונבור
 ןמזה לכ יקלאה ןינעה ונחינמ היה אל ותחרות
 תרערה לעונממ טעמה לכור הזה ךוראקד
 לוע אשונ אוהש יגפמ בורל רכש שיח תאוה
 קרצור :היה ו%איכ ןוצרו חרכד ןיב תולגה
 ילב .דמאיש .זרלמב רתוא שגונה.רכח הוקד
 קידצה שפושה לצא דכאדנניא הז ומכו חרוש

 וכפס ול סיכתוכ :סווכ-6לט יפע6 (וסס ור(כו ססועו
 וג רס ןכנו = כע = סקירכד לכ וכטץכ רקעס סז לעו
 סתייק רפ6 סירכונס סיכטס ןמ וסל 7ק5 תורו לס
 סישוכ וכסכש לכ6ורמפכו + ךלמק 336 סכ נסכ סתויילפ
 ויככד וב ביקרקס סמ לע דמוע וכדוע + וכו סכוטס
 56 סלועטו לככ סכורע .סייקכ סברקס יכ טק ןמימ
 ופט קסוע 706 ךסלמ סכסו * תומס רסס סיקכל קברק

 ביסמ תויסםע יכ יתרבד כס6 רכדס סוקּו * תויסילפ *

 וככי6 = רומפכ טדסתמ קפס לע ןיכעכ לוט סכלסכ =
 : :ורופיס טספ ידיז סכוו

 סג לל * ךפסכ סוס ןוימדס דמפסו ביק -ןמיס <
 טועימ יפפ יכ סוס ןכ .ךרכדכ סתע

 "בקעכ סכקלעמ טעמק סכפולגנ סוק סויכ קכרוקס
 תנכס סתפ ךטפשמ סכמ סכדיב סמולמ לכ ןיס ןכ סלו

 :'פוטפנ ךכרעכ
 סדפ י וכו קכנמ סתסס סלול יכ6 ניק ןמיס

 ווטרס ורטסב וב כרקמ ופפמ רלסכ
 וכ קנעמס 56 סוס סלועכ סיקלס קבר ךורעל
 תפודב סלעמנ (כפס קלוקנ תלעמ כ = תומס רש
 ןומוסה תמכםס וימע .דיעת רכד סו סנסיכ * בעט

 ןכו5לק שיט ססילודב תר6פת יכ בוטיק לכ תוקלוקס |
 סמו "דספבק סזס סנועס קלסק קלעמ 0ל"וכו וככסמסו
 *רכו 'ילפפכ כויכע "וכו זוכס ןמ"וכו ףוס עינסו משש
 ידע =: וכו וובסמ ד5מ סירז סיכפוס 35 וציבספ וכ קכר
 :סיכטס ןמ פופמ ספ עמל ומס סע רסקמ * וכו ורכבס
 סדי ספיקת דע בל:ןעז וסס רעכס לכ ס)כס סיס יכ
 5 סליס קהב רט6 :ךכל וכרנכ 65105 דב וקוסתכו
 * סקוסכרמ וסלפסו :דסיש סיעטכ סלעי .ןט טתומעול
 םילכלס :סלו שילפקל דע תוכל .תופפרמ סל ויסט

 , :3כ ם ועיברכ וכסב סלכ

 \ =. ןוכרכ סכתעיבכ סקיס 150 ו כ ריק ןמיס
 סוס ריל6סו לודגקש סמ סו לןכיכ

 סז קמגוד רסוו = * תלכו רס5 תומו6כ:ץרש .יוכע-לס
 : ו 5ככ-[מיס עיתרב

 רכז וכשכווכ:*'זפויתפמס סוקמ תפכמ וטק .ןמיס
 ותכק לריןוכרו סלכק ןיכ:נפיסיעיבלככ = =

 סז ומכו = :סוקמ .לכמ םעס (כיו ןוכלכ וקטקו סלכסב |
 ןורסכס טעמ סמי ל ריככ 35 וכ - 'וכו דבפ וככיס
 ו טעמ ספ ייכ :סירכ 3כ רכט .חעקמ וככילו

 * ככלי



 תרוחי לוק
 יושר ותויס סזנ ןיסכמ קדנכ טפוסס 6וס סכסו כ
 ספל ובווס :1556/ נק קיר לכד 6% יכ סלועפ רכפל
 סיס וסקס רודקס סנוכס = * וכו סיפכמ וכלפ רודס
 .ביק יס .םורכזכק קומופה תור6פפמס ופכ וכ רפפפממ
 .:ןירוםיסו זוכס ילכו

 וטק | ןמיס ןושאר רמאמ
 ףוכס ו'כוסכס דוס רוכעב ןוטקכ תוחש כותכס ריכוספ
 סכס סיסת .ןככו ול תכנוס טס( טיס רכנל כוט יכ
 -יו6רס עבו .: סכרכל וירפו יו6רס סוקלכ וערז
 םילסוימ סיפע .םי כז קלוז = *סת(מוט יי יטופל

 "עו סיכ םיטסת רוסי
 סיכיקמ = כ"ק ןכ 8

 וכמכעב .סיכוז וכיוקמ ו
 סירס6 ויסיש 5 5
 וכתומ רס6 וככ סורקפתמ

 יעוברכ וכ וככקכ 096 לכו
 : רעזמ ףוליסכ נכו ככ 3
 56 + "וכו וכסכס ןיש ומס
 ים יתררועתק קזק סוקמה
 סכוטתס .תיפשל ומופל ליס
 םסוו ר66 יכשס תורזס לע
 "ים ורות יפכ6 לכל ךלמה
 יסלפכמ ירכעס'יכוק 03 +
 קודס) רכסק 6כ סקעו
 וססוקת | יככל | ומילעמ
 תלודנב וכיש יעונמ יתלכס
 ןכ 65  יכ סלט .תלעמ
 לכס ןימ5סל וכמע וכסכ6

 הזה תולדהו הזה תולגה סילכוס ונייה ולאו
 ונאש רודה ראפל ונייה ירארכ םיקדאה םשל
 העושיה תע יביקט ונ *הו תישמה סע םיפצמ
 ונחנא ןיא ונחנאוי'תוא ילחיימ ונאש דיתעה
 הלמב ונתרותב'נכגה לכ וניתושפנ םע םיושמ
 שפנה לע חרוט םהב שיש"שעמב לבא דבלב
 םיבר םיירות סישעמו הלימו דומילו הרהטמ
 ;ריתוכסו הלימה יאנתמו וניגהנמב גהנישו
 יקלאה המש תיק תוא איח יכ רימת רוכזיש
 אצלו ?רילע רובגל  תרבוגה הואתה רבאב
 יואלכ ערזה תחנהב יוארכ אלא הב שמחשי
 ילוא לואר רשאכו יוארש תעבו יואל סוקווכ לכ
 ימו ' יקלאה ןינעה לובקל חלצי חילצמ היהי
 לורג קלח וערזלו ול היהי הזה ךרדב קברש
 אל הז לכ מסעו ךרבתי לאה לא הברוקה ןמ
 יכ חחרזאקר םע ונתרותב סנכנה רגה הותשנ

 *ו8ר רססכו :כויכו כ(כ
 ןפוסכ ערוס תסכס סיסתט
 תעטכ ומנע .טדקיס יוסר
 וכוקמ סיסכתס סע םימסת

 631 טורע סקסי 6לס )זק
 : 6כויכ) תם דגככ
 רוק"וכו סילכמ סיסי יל
 םע ויננסמ | (נויס קוסט
 16 ס560 תוכוככס פוכוכס
 * ףיכםי זו ויכרד 6 סילכי
 ךולס סכמ6 יכ יוס רולו
 סרוק ךסמ 6טוכ סככו ךלי
 וכ סלונססו 760 3ל תלוזמ
 ָסְמְכ נמי רוקקכ עכט
 6כ סכמ6 | * וכממ בכסיש
 שקומול6 6םוכ סכילב 6כי
 :וכרכז רס6יכרדס תופלסכ
 ןמ .וסעוני = וכי סולכק סע רנס סווקסי 62 [כעו

 ודי 5ע [כ יס רכוכס בוט
 סיטעמב 536 ילכלכ סלט
 | רסכמס ומכ | *'וכו סיב
 לוקלו == = + רבק תלוכט 56 ומר * סרסעמ : לוקו
 < 1/פכ קירכנ .וסככס סדוק וריסוסל ורכס קמ
 סק וכ סילמו6 ריינקסל 6כס רג ( ץלוקס 'פ תומכי )

 קכמפתמ יכ סרתו הפרק י6מ רזעפל 06 * "וכו קיסר |
 וכופפ רשלכ .לוסוו ב5 רסק6 תור .ימעב סל 6
 ןכילקפמ ך6 יכנת ר66כ קכס סוסתש ןכידקפמ 6
 - ות ךיקנשו 6ע כל רסתש יזע ךמע .תוכמ גילת6
 : וכיכ6 ססרכ(6 לם ותירכפ יול 6וק 100* סלימו :כפ
 סיפעמס יקולקדכ רקזסל ךילכס יסיכר טיילו סיסעענ
 * תורככ וסנכסכ וטפכ לע לכ רפ6 סלכ סיירות
 תרופ םוטיל ןישו סרוק שרפו גסכמטיוכיגסכמכ 1סכיפ)
 ו פורתומל קקזב ותויסכ * יו6לכ ערזק תסכסכ : וכמו
 "וקעב ערזס םסכסכ רמפל סכ בופכס ססכס תורוסכו
 סעטמ 6 יס וכרכזפ סמ קזכ 3כס ןכ סב טפסו * יול
 קוכפססב סנתסת ץרשס קשוכת יכ סיטפסמ'פ עכלרס
 לו .סלוע תכוסכל .ןקס6 יככ ורסככ כ לע תומוקמס
 ורקלכ 676 'פ 15 ןופ60 סוסמ וכד 6וסו "סמ 2

 סכתלוזו האובנל םיואר םה סדבל םיחרזאה
 םימכה ויהישו םהמ ולבקיש םנינע תרילכת

 36 כס לכת * סרוק
 6םוכ וס .וינ6ס כ .ןמיס
 וטכ סזס רו6יככ וספכ קס

 סקלוו = * וכו ס7כ) סיקרו[ק יכ- :סלקש
 וקככקו 65 יכ = *'ןכו ססמ ולכקיס סכיימע תילכס
 ןויפע ידיסקו סימכס נרדמל ועיני סל ללכ סמנעכ
 ומיד 6'פ 51 סרכד עדומ ןכ6 | - ןויפטכ5ו קיעמסכ
 סוטמ ריסמ 'כ לס ודימ3ת ספקמ סירפס רמש פוכוממ
 סיבימ יסכיס ילמסד וכייסו סוס ימודק כב סידכוע ל
 רמול סכוכסו ייעי 6כ36'יפ < 6נרכ סיכ ליזי לכ6 סיכו
 וכ ץכקל די םיכ ןורבס ךוחכ סככי ומנע רעיס ןמפ
 קלקסקל סכמ6 * סיד 9יבכס קילכוע סיס ןכו רעיס
 סידכוע לס מורג כססי סכמל ף%ס מופ 60 קפסס ןט
 לבכס ןק" קילכדמ סוריס וכ 310 .לג6 סכסומ תעדל
 ןיס סדכל סיסרופס יכ ורמ6כ רבחק ביכס 766 סזס
 גויס לקס רוכעכ קסשי 5% = *"וכו סוכל .יווסכ
 תלודנ לע ישלפ 6וסו םכ ססעמ סוס ילושו = * ומלכמ
 "פ קסני יכל רכדכ סיפיככ קפל וטלפמ סיססל וקפשמ
 וכפמ תופיככל סידכוע סכז סמ יכפמ וכוממ יכיד לחס
 לכוי6 תולכסב יסו) כיקכל סרעמכ סוסיבכ' (יבסספ

 תק



 רָמאָט | ,. הדוחי .לוק .... =,
 יפוכו = .. * "נו סיפיככ ק6מ סילבוע חיו 'ס י(יבכ 6
 ותעוש וכערופ לט ספ יכ ותסוכב קתיק ל ןיידעו יש
 וילעו 1 לכ קיכ ליזיל 620 סיכו סיכימ סט סרץ(ץכו

 וכ םפ6 = * לדר ףורטכ סיונכ 6רכ קסד (יפכ רזזכ

 ןושאר
 מפ לכל וכו ןיכוסיסו וקיעכס .ולפסו + ומנה רעסכ

 ונ - וטק ןמיפ-
 כרס סוס טולדס לע כקסס סמ ןייעו + ךלו(כ ר(כקכ
 ךקע יתרבדו :"ט סורל ד רמ6מ 'ס לו רפסכ יסדטס 1
 ןוש ומיפכ קכס לע וירכד ךיטטספ סכוכס " סקע .דע

 לפ וירכד מ נע וקוס
 .יטלחק סמ(מ ורע(ב רכמ
 :'ויו6כ סס סדכ5.סיקרושקמ
 תילָכְס סת - - סשוכספ
 .ויסיסו סספ וכוס סכימע
 69 ך6/ סידיפקו .סיפכמ
 ויד סעכ 60 | * ס'[וככ
 סרזנכ וטפסמ ץורסל ךפפ
 רי6:0 יתלכ רע תטלזוק
 ספ (כמסל טעעכ ריר ו5

 6: סלוע דפ רג
 סב וז 65 ס/וככ קברה
 ןכ לע , + סככ סו סיספס
 סיטכס ק6טחמ 15 יכטסוק
 וסוכ6כמם ומכו 3 קעדמ
 לע וכ ןקיס ססמ קפלתמ
 לקס .ןמ לריט סטפ תכסעס
 תוזלז פרוט לע 'ק ןמיססו
 כופכס סמ ןיכסל תומס
 תו6מ ירס< 0% קפע תרותב
 סתסו * סמס רקוכמכ סיכס
 ותירקל סרוע יכרעכ טוכמ6

 םכהה םערועיהו סכיאיבנ אל ךא םידיסחו
 ןג רפסל ונימכח ומרק :דככ ךר וכרעךשא
 בחורלו - ךרואל :סתות4 ודדמו סנה'גו ןדע
 ורפסש המ:.רתויב ןירוסיהו תומיענה ורפסו
 דע ףמע יתרבדו זרובורקה תרומואה ראש
 יב סיאיבנה ירברב ארקמב אבש המ לע התע
 קרברה בה םלועקר ידועי סהכ רכונ אל
 םימכחקד .ירבדב חברה: רכזנרשאכרואיבב
 רפעה .םושיש האוכנה ירברב יכ אוה תמאו

 לא .חורזר בושתו . ץראה לא םדאה ףוגבש
 תייחת האובנה ירבדבו ו הנתנהשא םיקלאה
 רככ והימ ימש איבנ תוחילשו דותעל םיתמה
 חקלרשאכ סיקראה וחקלו רבועה ןמזב חלוש
 הרותב שיו -התימ םעט סעט אל אוהוש ותלוז
 :ללפתהש םיקלאה חורב אבגתהש ימ תליפת
 :ותירחת+ היהתו םירשי תומ תומוש ומצע לע

 םיכלמתמ א לאש רבכו *לארשי ינב תירחאב \

 -רילע .פוב'לש קרמ לכב ור אבנתהו תמ איבג
 השעמ זיה םאו וייחב ול אכנתמ היה רשאכ

 סילועיל = ןולכו = 9קעב |
 טעמ סכמ6.- יכ .סייכסולס
 ויכפל סיס רפ6 וכ רעזק
 "50 ירבדכ וזכמס בור יפל
 'וקיככס ירבלב ףוסוספ סמו
 ועעט * 9רקעַבוכְמְמ יכסס
 לע ופלס תולמס גוזל 6
 םיעכסס ירבד ךוקסב ורמ6
 ספע 056 תמעל סל 0 וכ
 סיפכסס ירכל וכ ורוסל
 יס ןיכעכ .ופידעסו וברק
 ועיעמס .סיפוככס . ילבדו
 וכ 6וס קמ ך6 : וליסססו
 למלמכ 'וכו ס6וככס ילכדב
 רפעס וטיו כז ים תלסק
 םורסו .סיק%כ ץר5ס 6
 * סכקכ רט סיס ל כומת
 תיסתל כג סוככס ירכדכו
 סלנכמו דיתעל סיקטס
 3(קוסיבס תוטכיס תומכעק
 תמ6 (קלפ'פ ) רד סמל
 ירכלבו | + סמ 6לו ויס

 | תו ףידע וסייכימ יס הלרז

 : תכפקו ךליב פק סזס'כדכ ךוכפפ קידכ = פישר 6
 ןוניס ועידוס ירס6 * 'וכו : וכרע רפ6 סקס סילועיס+

 סרוקכ סלופמ יכסוכ דועי וכסכמ נט תויס סע יכ טק
 ומייקפכמ ידועייס ידי לע ןיעב ןיע קז וכל תופרס רככ
 יקופקפ לע .ביפקל ופונככ סתע ןק = * 1פעב 6
 סידועייס ךי6 ל6כל כס = *רומ6ב סיגל נתטס ךלמס
 זק ירכדכו טדקס יכתכב ורסבקכ סמס סנ סייכסורס
 .לדעכ יתלכ סוס סנ סקויקנס תוטרפעו י קיפסמ לועיט

 ןנ רפסל ומדק ןכנר יכלמ מ סיכללמס סכס יכ וכמממ
 סלקשכ וכו .בסורלו ךכוסמ סתופ ודדמו סכסינו ןדע
 רודמ ו5 טי קופכ עכטמ תכו תכ לכ סינית םרדכ
 "וכו סכסיבכ תוריד יתכ 1 ןדנככו ןדע ןנכ ועגע ינפכ
 מק 6תיכ 6כקפמ דכ יול ןכ עסוסי יכרפ וכונמו
 6כרופכ ןילימ ס6מ סכ תיסכס6 סכקיג רודמכל
 [כייכת 6תיכ .תיססמו "וכו שיתופב ןילימ ןיטמסו
 51 ןכמרס סכויכעכ ךיר6ס רככ * "וכו ףכייכפ רודעבד

 יתלככ .ךיתמ ויסי סיעש ו
 וכיקי רפע קל יכטימ סיכרו ליכד רמו ןומוקי
 לכו = סככ לע תוילר 5יכסל וכרס רכוכק 'פכו * רבו
 יככ קסילפו = : ימסורכ ככטס לע סיכמשכ סידע 6
 סיפ6 6 סכל .סלופ יככ6 קכס ורמ(כ *  וסילפ ומש
 ומנע לוק לר "וכו רבועס ןמוב פלוס רככ |: 6יבכס
 ורסס 6205 סלופי כ%05 ימיב רבועס ןקזכ קלוס סל
 סיממס סרעסכ ותולעכ סיקלפק וסקל קי קמ 5
 ךיכס יוס *וקלוז סקל רטלכ ( + 'כ ןקיס כ סיכלמ )
 שקל יכ וככילו סיקל6ס ת5 ךוכס ךלסתיו וילע רט(כט
 וקיל6 לוכ * ספימ סעט ספט 7% סוקמ :סיקל6 ותו
 ךוכקל יוככק ככוי ו ןדע ןנכ סקו יס דמוע וכדוע
 וכ ןווכ 65 וגו ךוכס ךלסתיו וילע בותכסס .עידוסל
 סרכוכ לט ומכ ללכ ספימ וכ סלכזכ 6 יכ קקומכ
 לנכו :סעלכ לוס | י'וכו (בכתסשימ :וסיל(ב
 250 וס רט6 עדוכ = י "וכו סיכלמקמ דס לס

 : כו6ידי לע (יככס וס ופולע סכ
 טלקסו



 תרותי לוק =
 רכזנס סנס .ןיכ (ינמ = * תבכרומ תולכפ טעה

 < =: סתלוז ומוקמבו '] סימליכו כ 'כ סיכלמב
 י'נכו סכקלופ ורחל ולח ןיפ ןכס< ויק ןמיש

 ידועיב תומופס 36 םדס לכ ןיס לכ |
 י'ןכו תויקפק 655 = : סכמרותכ לכ לכס יכ כעס

 :סכמ רקוי ןטרפ 3ע רופסס סיכיפרמ ססט
 תשוב סב לכ *'וכו םדס וככופ סו שב ויק ןמיש
 סלוככל \שסיפספ  סקפ :תושכ 65 | | %
 ויח6כ רכב סדוסי וכ וססולק לכטס יטרפ תערוסב
 תעד ווסיו רמו .ועיסי סיכל ןכו סימלס וכממ ליבכלש
 סמ 56 רובלס כט רככו = * לכוכלסק 0% ויטרפ לע
 "ומ סיפנויס סירכדס יפ לע סוכיוס קיסר סיס וכמעמ
 סיפ %5רסי יככמ יכ * סעכ למ סירוסט ךלוס יפמ ל
 סרות 6רוכ5 םיס תל לעכב לכ5 קישרסו סכעטס ר,6
 סומונסס 65 15מ תטדוקס סרופס תו סכסו *  ץרסכ

 < ג ככ סזכ
 .סיכפס לכמ סמנעב סתומולס סיס רככ יכ ןכירזש

 זיק ויק וטק " ןמיס ןושאר רמאמ
 רמול זרצור וגתרותב רוס=+ אוהה ךלמה
 םעה ויה יכ חרומ אוה םיתמה ףַא השירדה
 .תוראשנ תושפנה יכ סיאיבנה ימיבםינימַאמ
 םיתמה "ילאוש ויהןכ לעו תופוגה תולכ רחא
 םישנזח .קרתוסצ םיעדויש ונתלרפת תחזתפו
 תתנש המשנ יקלא םימכחה .ןכש לכ םינטקהו
 ?רתא קרתרצי התאו התארב התא הרוהט יב
 ריתע התאו יברקב הרמשמ התאו יב התחפנ
 ןטז לכ אבל ריתעל יב הריזחהלוזנממ הלטיל

 יקלא'זד ךינפלינא קרדומיברקב ?רמשנהש |
 = ריזחמקר ךורב םישעמה לכ ןובר אוה התאש
 ףשת+.ומצע ןדע ןגו *םיתמ םירגפר תומשנ
 כא יִּכ ותוא וחקל אל ורכול םדא ינכ וברה
 םדאל הגכוה רשא הגרדמה איהו הרותה ןמ
 . םכנהיג ןכו חצנל הברמוע היה אטחש ילולנ
 ןיאש טג םכלשוריל בורק עודי סוקמ אוה

 זרלמהו ערואמוטה ראשו תולכנהו האמוטה ?רוטצע וכ ןיפרוש ויה ונממ תרעבכנ שאה
 : : תבכרומ תירבע |

 ירזוכה רמא ויק

 רבחהרמא ויק

 שכנהיגו ןדע ןג ירבדמזרויקלח אלא סכתרותירהא+ שודח ןיא ןכ םא
 , : םתוברהו םירבד תרלפכהו םכתנוכתו
 .וטממ עמשת אלש דע דאמ .הזב וברה םיטכחה וכ שדח וננית4 קרז םבג
 ג ונשקכת רשאכ םימכחל ונאעמזר אלש המואמ
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 ה
 תרוהי לוק
 סכככ סטו |66 למעכ ות)מ סמק
 קקוסע תקכס זכ ןץיסכ יכ טכ ןמופ

 5 מאמ

 לכ קדכ תועו3ש סכיכוספ וילעו ןופס
 רק6קס בסול 6לשכ +

 ותעירו סט תיס ק0ז
 ןיפס לי קלופמב קס[
 וכל 06 יכ סכותכ ס

 וכתלוז כ | בווק
 סופעס ןא וכיל6 סו

 קכוטס ןמ וקעיני
 ולוככ .תורכסתס יכו
 תוענמסכ | סיס וכי(
 וכפט 125 תכקבס לי
 סלונפס סיקלקכ וכ

 ךפישו ספעו | * 076
 עירזט רקי ורכד סיס
 וכימל ירפ קטיע ירפ [ע
 וכסיו * סכומס ורד יפ
 לע םיפוילמל יקלק וב
 לכ סוק לע ססילנלל
 רעטמ רוכעל ףוסס רש(

 וכל26 סט .ר(ונעכ רג
 * לכס סוטו םריפמ כז
 56 וטכמ סכ סכס הז
 מושכופ לע דסי סז סו
 6םוכ 610 ויש רומסכ וי
 \ יכעטס רט6קב סג וספכ

 יכ וכת6רקל (כויס ל
 תורכסקס ספ סכוקס +
 תועכמב ובו%6 'םי וד
 תכוס וינע סלח סר
 תיב סז'ס ז)ס דוככס רו
 סלותס ןיכעו *וקפוכמ .סוקמ סזיפו ור7ב5 סכככ +
 טמכתב תומלטס ןמ סללכט סו סיתודוכעו תיק

 :וסכק-לעו וסכקמ יוקס

 טנ א ןמיס ינש
 ןמיסמ ךכ ןח( ח'כ טוס ףוס דע לכ ןץיממ רופסס וכ
 תורכסתסל לנוסמס ומע סהסכ רפס וע ןמיס דע וטכ
 סנונסס תלוגמ ידו לע טרפכו לכוכס יק5ס לוככס
 ויקוק תי  ויתוכמ ירקומ סידיסקסו ס סיככט סקס

 ינשה רמאמה
 קצוהש המ ירזוכה ןינעמ היה ןכ ירחאו 6

 דוס ותולגמ רזוכ ירפסכ ערונ
 וילע הנשגה סולחה היהו ואבצ רשל ומולח
 ירהב םביקלאה לצא הצרנה השעמה שקביש
 לק ואבצ רשו ךלמה םהינש םתכלו ןאסרה
 ךאיהו  *םיה לע רבדמב רשא םהה םירהה
 קלע%%כ ( הרעמה התוא ) לא הלילב ועיגה
 כב םידוהיהמ םישנא םשל ןיתבוש וזהש
 םתרותב ופנכנו סהילא וארנ ךאיהו * תבש
 שכתוצרא לא ובשו תשהה הרעמב ולומנו
 םתנומא סיריתסמ ויהיטידוח'ה תד לע סבלו
 שעמ םדוס תולגל וטכסקספ כ ומכחתוש דע
 ולגו וברש דע םתלוגסמ םישנא תצקל שעמ
 סכירזוכה תריראש לע וקזחתהו םנופצמ
 םימכחה ואיכהו םידוהיה תרוהב סוסינכהו
 זרמו הרותה ודמלו תוצראה לכמ םירפסהו
 םשובכו 'היאנוש לע תרובגו תחלצהמ היהש
 המו םינומטמהמ סהל הלגנש המו תוצראה
 "פרא תואמ דע יוברה ןמ סליח וילא עיגהש
 שדקמה תיב לא ספסכהו הרותב םתבהא סע
 .קרשמ .השע רשא ןכשמה תינבת ומיקרש דע

 סע סיק ןכנו :ויטפסמו
 + רשפתסל וידי ססעמ טרסי
 רומפמס ףוס דע חע "סמו
 סרותס תומילס לע .סרוס
 סלפוי .תועכקלכ רס6 תקוס
 ומכ וכיב6 דוככס תורבסתס
 ופ ןמיסדע יכ | :סלקפ
 קו דנט סתועלס לע סרוס
 קומעו קד לכ סכ ללככט
 וז ןעו = * ןקיכימל סועכססמ
 רות תופלסל וקל ס6ל0ו
 סנוססק סכוסל לע * דסק

 : תוכוסלכש
 סיק ןכילפ א ןמיס

 ורווכס ןיכעמ
 לץ6ס רסקכ ספי *'וכו
 ולספק יכ סלוקס םע קוק
 : (וטק ןמיס ) שס ועילוק
 רגק ןינעב עורועקו תוכק
 סולפתל 6וסו וכיל6 סולכס
 לכלו "מב 15 מיס .רוסיכ
 סוטעס ןא וכו56 .קולכק
 סכוטס ןמ וסעיני טרפב
 ךסמ יסעס 'ףוכמכ * סו
 סלקל דיגקל לפוס טכסכ
 סכמ רפ6 = ךלמ לט ורסוי
 ופרס ללוכס (וסס רופסס
 לע תוססל 62 יקל תדק

 15 עידוסס תויס םעו * סכיכסס ופככ חת סיכת יפ
 65 ת6ו סנ ף * קלו6כ רק סיסי 5 סלועל יכ

 * סכתוכ סב רפ6 טלקס ןומל תלעמבו תעדבו סכוב
 "קו וירפפ וקנוסמב ר6ת5 םידקס דוככס ןיכע רווי
 יק56 רוס ץוכיכ דוכבס יכ מוס רוזגי ספ יסד"
 דכ "יט ףוט דע ורכד ךיפמטו וכרסכו וקע .לכ6 ביע
 35 יקל5ק לוככס סס רבסתסל רפי ץר6 קולעמ |
 'דוכעב סל סקפ וילומס תודובעס 'ועכמכ סלונס <
 סקועיכקפ וידעומו 'ס תותכס ודקפתס לכו סל
 'ס ןכטמב תוכבלקס תדובע תויסלו = *'ם קכקככ יול
 בוסלק ןכ 3ע וכ יופפ דוככס תורכסתסס !ודב רֶז

 ב

 < טיסו : סכסלכ ופלותו סימס תוכלמ לוע לבקלמ עכמכ
 וליעכל ומע'תיודסס 6ומפס * 'וכו וילע סכסכס סולקס
 סיס סוקמלומ וכ ויל ישיכמכ יכרדס לעו תו'כתס לע
 55 65 רעומס סתו6 :  קכרכס טעמס תפר םקבל ול
 ספוס סרזג סעטילו6 * 'וכו סיקכוס ויה רט6 (הרנכמ
 "ןוסמ לדכסב שופס כי 60 סס6 סמכ פ קבס סקד יססכ
 ןיפכחכ ויסו ויס סריזגס יפליס לסומט מס כס אל טמ
 ססיבס "וכו סי 56 סכויסו סכככ םכככס ולמפו סרעמב
 וכוס .* וקוקפסו סכופכמ לגו = :ויפוכפסב 31 ףילט

 יס 1 1% 6 וט



9% 

 תרוהי לוק
 רכונס סנס ןיכ (ינק = * תבכרומ ץולכפ ס1על)

 "= :סתלוז תומוקמבו 'ז סימליכו בכ כ םיכלממ
 י'נכו סכתרוק ירח םולח ןי6 ןכ ס6 ויק ןטיס

 ילועיב תומולס 3:6 סלח לכ ןיפ לכ |
 י'גכו קויקפק 656 = : סכפרותס 3לככ לכס יכ בסעס

 :סכמ לקוי ןטלפ לע רופסס סיכופרמ סקט
 תשוב סג לכ  *'וכו םדס וככי6 סו סב ויק ןמיפ
 סלוככל " שסיתסל טק :תושכ 5 < /
 ןיחפב רכב סקוטי יב. יססולק לכטס יטרפ תעלוסב
 תעד ווסי\- רמוס .ועיבי סיכר ןכו סימלס וכממ דיבבה
 סמ36 רוכדס כט רבכו = * לכרכרסק 63 ויטרפ לע
 "ים סיפנויס םירבדס יפ לע סוכיוס קיסר סיס וכמעמ
 סיפ רמי יככמ יכ * סעכ למ סירוסט ךלמס יפמ ל
 סרות 6רוכל םיס קל )עב לכ5 סיפרסו סכעטס רוש
 סומינטס 65 16 תמדוקס סרופס תו קכסו ." [03

 : זכו סזכ
 .סיפס לכמ סמנעב סתומילפ סיס רככ יכ ןכירחפ

 ויק ויק וטק " ןמיפ ןושאר רמאמ
 זרצור ונתרותנ רוס<+ אוהה ךלמה
 ויה יכ חרומ אוה םיתמה לא השירדה
 !שנ תושפנה יכ סיאיבנה ימיבםינימאמ
 ה ילאוש ויהןכ לעו תופוגה תולכ רחא
 זר ;התוסצ םיעדויש ונתרפת תחזתפו
 ?המשנ יקלא סימכחה .ןכש לכ םינטקהו
 [ קדתרצו התאו התארב התא הרוהט יב
 "התאו יברקב הרמשמ התאויב התחפנ
 כ אבל ריתעל יב הריזחהלוזנממ הלטיל

 'זד ךינפל ינא קרדומ יברקב קרמשנהש |
 בקד ךורב םישעמה לכ ןובר אוה התאש
 (;ומצע ןדעןגו * סיתמ םירגפל תומשנ
 יכ ותוא וחקל אל ורכזד םדא ינב וברה
 ל הגבוה רשא הגרדמה אָיהו הרותה ןמ
 ג ןכו חצנל הב רמוע היה אשחשיילולו
 ! תג םכלשוריל בורק עודי סוקמ אוה

 כהו תרואמוטה ראשו תולכנהו האמוטה ?רומצע וכ ןיפרוש ויה ונממ תרעבכנ שאה
 : תבכרומ תירבע

 ירזוכה רמא זק

 רכחהרמא ויק

 ויגו ןדע ןג ירבדמזרויקלח אלא סכתרותירחפ+ שודח ןיא ןכ םא
 : , ; םתוברהו םירבד תרלפכהו םכתנוכתו
 עמשת אלש רע ראמ .הזב וברה סימכחה וכ שדח וגנית4 קרז בג
 : ונשקכת רשאכ סימכחל ונאצמזר אלש המואמ

 "ה םשב ןושארה רמאמה םלשנ



 רמאמ = תהוהו לוק
 טכככ סטו ן!ט6לק רמלמב יתלמ סמ

 קקוסע קקנח זכ ןטיסב יכ טכ קש הנה
 כ קדכ תועו-ל סמיכות וילעו ןופס

 "וסכק-דעו וספקמ 6וסס רק6מס בסול לכ רולסט

 2 א ןמיט ינש
 ןמיסמ ךכ חלו ח'כ ןטיס ףומ דע סכ ןמיממ לופסס וכ
 עורכסתסל לנוסמס ומע סרסכ רפס חע ןמיס דע טכ
 סלונסס תלונמ ידו לע וטרפכו לכוכס יק3*ס דוככס
 ויקוק תי  ויתוכמ ירעומ סידיסססו ס סיככט סקס

 ותעירו סס תיס קו קכק יכ

 ןיפט די קלופמב תחש תכב
 וכל 06 יכ סכותכ סוס
 ומתלוז לכ בווק יס

 סופעק ןמ וכול6 סוככססו
 קכנוטס ןמ .וקעיני וטרפב
 ולוככ תורכסתס יכו וכו

 תועכמשכ | סיס .וכיל6 'תז
 וכפט 125 תכקבס רותח
 סלונסס .סי6לקכ | וכתויס

 ךפיסו ספעו = * 070 .יככמ
 עירוק רקי ורכד סיס ויס
 וכימנ ירפ קסיע ירפ [ע ערז
 וכסיו * סכומס ורדמ יפ לע
 5ע םי6וילמס פלס ועסיו
 לכ סוק לע ססילנדל ודי
 רעטמ רוכפל לוסס לק(
 וכל26 סט ל(ונמכ רעסל
 * לכס סוטו םריפק בקכב
 106 וטכמ סכ סנס קתע]

 תופכוס לע דסי סז סוקמ
 50וכ וס ויש כומ0כ וכלמ
 < כטס רטסמב סג וספכ 6

 וכ וכת6רקמ  (כויס קזלס
 תורכסתס ספ סכוקמ סמל
 תועכמשב ויל0 תי ודוככ
 תכוק וינע סנס סרְותְס
 תיב קזיס זלס דוככס רוסיב

 ינשה רמאמה
 קצוהש המ ירזוכה ןינעמ היה ןכ ירחאו

 דוס ותולגמ רזוכ ירפסכ עדונ
 וילע הנשנה םולהה היהו ואבצ רשל ומולח
 ירהב םביקלאה לצא הצרנה השעמה שקביש
 לק4 ואבצ רשו ךלמה םהינש סתכלו ןאסרה
 ךאיהו  *םיה לע רבדמב רשא םהה םירחה
 קלע%(כ ( הרעמה התוא ) לא הלילב ועיגה
 לכב םידוהיהמ םישנא םשל ןיתבוש וזהש
 טתרותב ופנכנו סהילא וארנ ךאיהו * תבש
 שכתוצרא לא ובשו תוהה הרעמב ולומנו
 םתנומא טיריתסמ ויהיטידוח!ה תד לע סבלו
 שעמ םרוס תולגל ופכקפספ 5 רמכחתוש דע
 ולגו וברש דע םתלוגסמ םישנא תצקל טעמ
 סםכירווכה תריראש לע וקזחתהו םנופצמ
 סימכחה ואיכהו םידוהיח תרותב םוסינכהו
 זרמו הרותה ודמלו תוצראה לכמ םירפסהו
 םשובכו 'היאנוש לע תרובגו תחלצהמ היהש
 המו םינומטמהמ סהל הלגנש המו תוצראה
 "פרא תואמ דע יוברה ןמ סליח וילא עיגהש
 שדקמה תיב לא ספסכהו הרותב םתבהא סע
 קרשמ .השע רשא ןכשמה תינבת ומיקרש דע

 סע סיק ןכנז = ויטפסמו
 < רשפתס) וידי ססעמ (רסי
 רופטס ףוס דע הע "סמו

 ותק תומילס לע .סרוס
 סלפוי .תועכמסכ רס6 תשוס
 ומכ כיב דוכס תורבסתס
 ופ ןמיסדע יכ | יסדקפ
 קו דנט סתוקלס לע סרוס
 קומעו קד לכ סכ ללככס
 וז ןמו = * ןסיכימל תועכססמ
 רות קופלסל וקר ס6ל0ו
 סנוטסק סכופל לע * דסק

 : תוכוסלכש
 סיס ןכילחל א ןמיס

 ורזוכס ןיכעמ
 לץ6%ס רסקכ ספי *'וכו
 וכסק יכ סלוקס סע קוק
 < ( טק ןמוס ) .טפ ועידוק
 רנק ןינעב ורועקו תולק
 סולפקל שוסו וכיל6 סולכס
 לכל "קב 15 ןמיס .רוסיכ
 סוטעס ןא וכי36 .סולכק
 סכוטס ןמ .וסעיני טלפב
 ךסמ יסעס 'ףוכעכ * סו
 סלקל דיגקל לפוס טכסכ
 סכמ רפ6 | ךלמ לס ורשוי
 וסרט ללוכס 6וסס רופסס
 לע פוסל 02 תיקטק תל

 סלותס ןיכעו = וקסוכמ .סוקמ סזיפו 7735 סכככ
 טמכתב .תומלסס ןמ סללכס סו סיתודוכעו קיקל6ס
 * סכתיכ סכ רפ6 טדקס ןומל תלעמכו תעדבו סכובתב
 "תו ויר6פ וקנוסמב רסתל סידקקס דוככס ןיכע ויכלו
 יק56 רוש ץוכיכ דוככס יכ מוש רוזגי סס ס יס דע'כ'יסמ
 לכ יט ףוט דעורכד ךיסמסו וכרסכו וקע לכל ליעומ
 35 יקל5ק דוכס סט רכסתסל רפי ץרל קולעמ לע
 'לוכעב סל סקס וילופס תודובעס .ועכמ6כ סל\גס םע
 סקועיכקפ וידעומו 'ס תותכס ודקפתס סל6כנו 9
 'ס ןכטמפ קוככלקס תדוכע פויסלו = *'ס ק3קככ יול
 בוסלק ןכ לע וכ יונק דוככס תורכסתספ )ודב רקפ

 ב

 15 עידוסס תויס םעו * סכיכטס ופככ תק ססיזכת יפ
 60 ת6ז סנ ףפ = = טלו6כרנק סיטי ל ספועכ יכ
 < טיסו : סכס[כ ופרותו סיקס קוכלמ לוע לכקלמ עכמכ
 וכיעכל ומע'פיודסס 6ילפס * 'וכו וילע סכסכס סולקס
 סיק טוקמרומ יכ ויט ישיכטסיכרדס לעו םינכתס לע
 56 65 רטט סתו6 ל : סכרכס סע ת6 וכ םקבל ול
 סקיס סרזנ פעס יפו6 * 'וכו סיקבוס ויק רט6 (קרנמ
 "ןץוסמ ללכסב םיאס כו 5 ספ6 קמכ פ בש מד יססכ
 ןימכחכ ויסו ויס קריזגס יפליס ומס 'מ6 525 מש מ
 ס6יבס "וכו כי 56 (כויסו סכככ םכככס ולמסו סרעמב
 ופכעס *  וקוקפקו סכופכמ לגו = :ויוכלסב לז ולס

 ים 1 גל 6  וט



 -ב" ןמיס" "ינש רמאמ' "הנוהי לוק | זיז
 לוקוס תע ןידע סכסו = + רמפמק סז ט6רכ סוסתכל ך5 = 601 ולוי 65 לכ ןיעל סקל סמרפל ססילי לוס יטכש
 כ דו' ססכ סייקל6ק תומטק ןיכע רופיככ טיבס 5 :(סקיל ע וקוחתסו סקירולט סע וקסלכ ןככו *ןפפל
 יקיפס .קוכדק תערוס ומיפטט דע סת\וזו סיקפ6ו = רבקה דסי ןכיכ = י'וכו ללםי יסרו* םידככמ ויטו:
 ןמיס ומ סדוקו ווטק ןמיס סדוקס מכ ך5מל ועילוסכ +
 סכככס לנס ספתטי 6ל0 כ
 "וכו סרופק סע וכסרותב
 ולכקיס סכומע .תולכת וכו
 דטל רסקכו = :'וכו ססמ
 ופפ | * וכו סרוק .ךלמס
 וקילטסל .סנל ל קקלכט
 םיס6רב | *רפס וסלמליש
 ססק רכס סיס יכ וכייכע
 ו | י וכולכ (לפומ לוב
 סדק .ילככ .טמתסקל טק
 קתקסלמכ 'טולמ ותויס ד
 רוסמל יופר סיסיס קרוק לש
 סיקרפ יסלרב סעכס ופ

 םכהב םיכרבתמו לארשי יחרזא םידבכמ ויהו
 ךלמיר דמל רשאכו סהירפסב רכזנ רשאכ
 תוהה רבהה חקל םיאיכנה ירפסו הרותה
 הלחתו תוירכע תו'גש ותוא וש היהו ברל
 זרודמהו תרומשה לע, ותוא לאשש ;דמ
 קדארנש המו ךרבהי ארובה לא חוסחוימה
 רבדה ?רקהרה םע המשגהתה ןמ סתצקב
 קררותה ותוא תקחרמ ןכו לכשה לצא אוהה

 : רואיבב
 ץוח סלוכ ארובה תומש
 זרודמ םה שרופמרמ

 רבחהרמאכ

 תוקמש סדקב ס ומפ 6רקכ סילעט פ6זס סמוס5 ופורכו
 לע סופ .סולכס לכ סע ולט
 קז לכו ' ווטפשמ לכ רו6יב
 למ6מס סיק לע סלסי 5
 תל6ט 553 זלו יפילטס
 רססמ סע ת6למל .ךכמכ
 פומש ךלמ יפ רבחסו ןלכב
 ונעוברס :רעלמס סלב

 ביסרכס ומכו ךכל ןקותימק
 תומסס רמו * סמס וכרו0יב
 ןוכ לידבמכ .* 'וכו תודעסו
 לידכמ יפלבו סודמל תומס
 ןמ ומפוי5 סנעס סט ןיכ
 סילקפכ .סככ יכ תוקפה

 :וכ [וקת 65 דמלמס םפכז
 לע ותו 5%פפ סמ לסת
 קלוספ קרטיס ךרדס (יס וז = * "וכו תודמסו תוטסס
 וילע לוסק ךל6סו סשו'טסב דמו 3כ ןזיס ןומ6רס סילע
 סירפקכ לז לע סבוטסס סתיסו = ותו ר6תת סב
 ולכ6 קפס ויק רט6 ססיל רכסץו ילכ6 וררכתק 6
 וכ ךפמ5 ררבקסב סקעו = סומורמ6ק .קלסכ וררכתסו
 סלות סק) ןתכו סירכממ ומע קש וכוס 36רסי יק56 'ט
 סיללכפמ טילכד סו סיקפומס ןמ קזל קונכט סמ סע
 סכ ןמיס ףוס ספ 'וכעכ ןיעס סלרמכ .6יסמ סככקס ןש
 םורסס ירסתכ ותו6 סירקתמ וכתויס כג ךזמי סז רק%ש
 סזיש 5ע ססס סיר>תס תעיליב וטפכ טקסס ירכודמכ
 וכ ןפו6כ ן6ככ סלעי סכמל זו "קי וכ וקדני ןפו6
 ךפקס תסקכ לפס יעיכרכ סוסק ורופיכ קקלפס ך6
 'תו סיק)6ס תועפכ רופיכ 5 ףיסוקל יסולטק ףוסב
 ןיעכ ןיעו = = סיקל5 תלועכ טעמ ןיכעכ 15  ביסרופ
 ונכלוז תומספ ןמ "רסיכ 05 יכ תכסומכס 9קספכ סוכת
 יס 56 רכוט סמ יכ = * (נויכו ןוכס) סוקלכ סייוככס
 קל .סיקנסו 35 ספ .תכיחככ .סיק 6ל סויק סיקלקו
 ךוקכ ידפ 56 סט ןולכו 63 ןכו *  סייקו יס .תכיסכב
 סכר זס רספסו ורמק תקלוסכ 6971 / 216 סי(כס
 כ6כל רבקק .תכוכ סלו6 = וגו סרב 55 קו ול3
 קתע תעל ססימ6 .ךרכוק 960 7כ5 סייוככס ןיכע ןלכ
 לוככס .ןיכע רוסוכ 58 כי תשוב יכ ןווכמס תמלסספ
 ומכ וכרסכו ומע לכ6 ליעוק יק36 רוס ץוניכ שוסמ
 יק(כמס רט סקונקק תעכסבו לפסס תסיתפב וכלסופ

 * סכלס קזו * תקדכ יכתוככ |

 סכמפ + קס טריקסכ ויכפל
 136 םיקסכ וסשוכוי לכסס

 סכוקק ותו0.תקסרמ ןכו :'כטמכק וקבופקב ויפד ידי
 ןמ 365 ספיפס טכ ןמוס ןומלרכ רקפט ומכ + רופיכב
 ןומפכמ יווככ סוס סירבדס תרמע תלסתו *'וכו רקסס
 פוסעוו סירס .סיקש דוכעמ סרקזס יכססו טיקל(כ

 כע * טישנהמ רבד לפ וללכו * סנומת) 5ספ

 סס םרופמכש ץוס סנכ לונק תומפ = ב ןמיס
 תמדוקכ ירווכס 50טס ופ5  *"וכו תודע

 םיסלקס טדקנ סדק ןיכ לידכס לו = * תומפס לע
 רבסכ ויגע קדקד דוכרכזפ ועכ תודמל תומס ןיכ לדכיו
 ןה ויתומס ןס ןסיכ ועידוסס מכ וכוסב תווע ןקקל
 ספכמ וס ולמה לע .סירומ ומטסייכ ויפודמ ןכ
 < סרומ יקלכו קומטס לכ לע סלעכ 70 וס יב םרופקס
 :'6 "ם יעיכרב ורמסכו + לקעו ללכ תודמו סירת לע
 לכככס סמב 00 יכ סביש סכיתיכ קנעמסו תוקידסו
 *"וכוודמב וולס מכ עדוכ סט וס 'קי כ וקו 60 דווי
 'פ סלוקס רמ5מ ךרד לע ןכוי "תי וקוסכ תודמ ןופלו
 (הערמ לר) קעידי םקכ רט 'יכרדס לזו ןופפרסמ דל
 סימכחסו 'קי וכממ תוסבק תופועפס סס סקוש ונידוסו
 שומסב לפוכ סמק סזו * קודמ ביררמקוו קודו םוסרקו

 תודמ ד פרדס תיב יבגוסב קודמ ד סד(ס תודמ לע
 610 וכי6 כס ןיכעסו

 תוסכס םולופכל תומוד קולועפ לעופ 335 תודמ עב
 5עב 'קי וסט 3 .תויספכ תוכוכתמ לר תורו וכקלמ
 ו 65 וז סל ללוס קו * כע * תויסלכ קוכוכת

 כ



 הדוהי לוק
 50 קכנוסו תסקמכ יס סכס יכ + לכסק 0 ךכ 3

 ןככמ סטט סיכימעס ןע רקכפיט רעכ עולש עופפוס

 וכמסכ וכפס סמ ס9וסו + ותקולס ילכ'6נ ססומע סמו

 סמיס"ש ןיע קמישי6יס וז 2 תורוה / : תוילפט ץויככמו תולמ
 | מיס סכקמב סיזע יפע ורוני פוקפס ךופמ ויל וכיע
 ןוכסב .סכסתכ ררי דורו סככ וכ = *וסנק דעו סוס
 עויככקו 'פודמ "ןסו "ותפנ (םרופמסמ ץוס) רוכס וש
 ומכע ינפכ ק3ס .5ע סרומ תוילפוכ ןיש יכסס * תוילפט
 סטפק ףיפסק ךומסכו :תוממסל לכוי 6 ווס ןורסמל יכ
 ספס יתלוו) קוקפסקמ תודמס יכ רבד לס וללכו ול
 ו6 = * | תוייסטמ סכייסתס סיקלס ג ( תי שרועס
 סור יכ6 סורז קכפסמ סכסו = * תוימלוט 16 * תויפפט
 סלכ 6רוכק תופס ס3עמל ורמס ירח יכ +0 * ןסככ
 טפ ןי6ס .סוכ וכעידוסו * וכו תודמ סס םרופמקע ץוק
 לכה ןממ יפוסל סתע רוק סל .עודמס ללככ םרופוס
 וקלוז 'וקפסקממ תולטס יכ ולמסב * וללככ סיק 930 סמ
 "מעל סז יכ תודעב תויפפט ןיכ לידכס ספ יכ'ככו *'וסו
 תסול .וימכעמ .סכט ספה ניסו :* סקולסכ וקסוס סז
 סכ דועו = * תאו סחקומ זודמס ללכב יכ סדמ 5רקי
 ךופ = םרופמסמ סודומס קכוס6רב קיקלס ספ סיסילס
 "ויופקס קודמה 526'מ6ב לסי סנ סרכחל ךכ רח כוסו
 י'וכו עכו םועוכמ ופכמ תוריכיס סק "קי פרופמס םסב
 וכ סכוש5ר3 .רמ6י סכ 08 .סכביפ6 53 סעכר5-לטו
 סנו .*'וכו ודע סס םלופמקו ץוס ס5כ 99וכס תומס
 םרופמ ססס יתגוז 'וק)חתמ קודמה יכ לכ ןכ יס
 וי ןיעס קילכמל ירק * רכודמכ 'וכו סיק3ס 'נ3 'קו
 ססכ ללככ ופויסמ'פי טרופמס יתנוז ויתומסמ 5 טלמכ
 ככ סכמ יכ כס ףוסכ כ רח6 רוסי סל = + קדש
 וזכע סעטק ןמ יכ וינע ףיטו6ומוסימסו = * סלמ סכימ
 סכפ תיופויס ימפמ סדמ סכי(ט בכל סכסכ רמזי רש
 תולמס לפסמב יס ילו םכ'ץימפכ ןכ סב רמכ :סמכסס
 !ופיפ עדוי קמכו'ויפסו כס סנע תי ופויקל ווי 5
 לע סיכייס וג6ט סירטק ו36 *  סול סז ןיכ ללכס לכיס
 'ק פרות סיספ ןעמל ןרסק לע וכבייקקכס ומכ ןרתיס
 טלו6ו * תוקפסס ןמ סלקוטמ םפכ תביפמ סמית ךיפב
 ולוכיס לע סירבל לס טסילובלג .ךרל .ךיכפל רופי
 רטפ תלנוכ סקולס ךרע .ךולעל ?7תמל כופי לכל
 דעו סזק ןמיסכ סלעכס ףוטמ טיכמו ספוכ סוספ סלולפ
 סתוח יחועפ םרס קפעמ יכ יכל 55 יכס יפרו *ופומ
 סכו + שלטו 'ק36 קומט לע ת6זק סקולקק רכחס םתפז
 "תי 6רוכס %ל סד6ס 6רקו 66 לכ * סלקל קל ססעת
 יבמ יסלכ וקכקו * פו ותומכעל עיבי וסכק ספש רוטט
 םמע וקועכש .ע סרויט ספ * ותועכעל עיצקסו *י6

 9 55 יש ףמאמ
 הפ רו)ע משו 06 טרופמס ומס 6וסו *  רוש קוב
 ופוגעלימ קממו = * כס תומלס לע קרויס ו ' סו וס
 ירק = *וקומכעמ רדע יקל וס תי ריבס םסויקה לפ
 656 = טפמ .תי ותומכעב םייטפסל ופומט סימס טס טז
 80 סכעס סטכ לשי וקכ ומומכעב זמוכ םרופמס סטסש
 לכקס רמפמכו * לוקיב ויל6 זעורו ויפע סרומק וכ
 סל ןפופכ בוסי תומלס 3ע סרומס סססו * יס יעיכרב
 תומלס לע וכלכ6 סרומס סכק ססכ וקוממט ת0רוק 6
 סנעב תי ויל ססיל יו6ל ינכס לבד .תויסל יכ סקכסס
 וכ וכייכעכ רמסכט יוסכ ופוטיספ קגלפסלו * סכופסרו
 ותלבס סכופ *15 סל סונכסה ןימו * םטכסק סכע ףוס
 -'וכו לק יס ומכ יינפופ סיסיכ סט ותומכעל עינמ
 1ע סתיס רכס לש ורוד יכב 535 סלק תוקסס קרוקט
 וזכו קי וסב יוסכ  תומלס לע סירוע יתלכ סירבד
 ופקלקב ס0 זו יייכויק סיסופ 5 וירכל ךותמ ןווכתבב
 36 ךסמיס סנ לכל ו6 *  "תו ותשע וביפ6 ךטמכס לכמ
 ₪5 קיסיס ס5 זפיפ6 וקפמ ךסמככ ס)ולו = *כקשמ
 תודוקס ןק ולו 35כ וכ קולתס ופ תויס יגכמ עכטס ןמ
 ופכל ולוככ סנע 56 תוקבדס םרופמס ספכ םויולפס
 סיסיס\6 *  'וכו שרוכו רו רכוי ומכ סייעבט סיעוכמ
 + קוקכד יתלכס תודה ןק ולו * סייעכט סיעוכיקכ
 םכ ץימ6 ספלפמו = *'וכו רוטעמו םירומס ודומכ סכע
 סכ :לטק5 .תי ותפכי תלופכ לע וקוד יככ לכ5 סרומב
 וכ כ 'פ ןוט6לכ סרועס סלוס רבכו =וכממ קוסמ יכע
 65 5וסט יפל ומכע תביסכב 6רובל 6כממ ומכיש תלובוס
 ןיכו וכיכ סקי תכיסככ רפת וס קר = * ומכע לע בוי
 לט6 וממורס סוס וכקמ ויב6 ךסמכס ך6* כ * וישורכ
 סתמעב ו6סכיט = * וכו וקסידקכו וסכרככו וסמטולב
 ףורכ שפכו סר למל וכיתפט לע 5סכ לס6 כי ויקומס
 סיימסיס סירפפס לכ ןלכ ולפכויו > וכו סודק ךרוכמו
 (סכקיו סמורפיו רספתיו סבתסי סקב רפ0 יפרטכמס
 ןוט6רב סרומס כפכס סיל0תס ןימ 6וסו * וכנכ6 תי מט
 רקכ ולקיט ךירכ רס5 סור6תהס יוסלס ופויק כ פ
 תוכתטסכ 'תי וענעב יוכס םויסי %3ם יפ5 וכ רובס
 ןוכו 'תי וכיכ פמ6ס יפל םסי ןיפט תויס סע סיטקוילס
 תפוס סקופסס לוע 5 וכטספס ןסכ דע .* וי6ורב
 סיקפ ספל יס תקולסמ יהו סימתכל סקוש וכסקבו
 *רטבתיפ ומכ ומכע רכס ירכד ךופמ סייקפסל ספוסו
 ךיכיע ןיכ פופטווטלו ךדי לע קופל ס\6ס סירבדס ווסו
 * ופורועק רסס תוקפסס רוכממ ךוסינוו די קזוחב יכ
 :': סיטרפס לופיבב ונולכד (נומ ןל :כטתו סז עדת
 תויכבפו תולמ סס םלופמסמ ץוס סב סלוכס תומס
 סלומסמ ץוס סלכ 6לובס תומס יכ לו = וכו .תוינפט

 לע ב 19 כ וע



 רמאמ הרוהי לוק
 * תוילפט תויככפו * םולמ לע סילומ ססותועכע 9
 טרופמס ססכ 'ויולסס קולשס ל זמכ סודמ סכק לבו
 :סנע ל תוקכד תמ(ב ויפודמ ןס ןק יכ 206 ריכזי 6
 ורמ[בו = = סייעכט סיעוכמ ילכמ וכונמ תוכסמכ ודובב

 ב | ןמיס ינש
 קנקב ומסס סז קר *  ךלוסו ר6כמש ומכ *  סיפ6ר "גל
 סמולסמ כו רפ6 קסלוטמס 6יסס סקו3ססע ןומ(כס
 סילסמ לטממ סכקו * 'וכו רבד לס וללכו ורמפכ ךומסב
 'קולסמ .ןוסללס קלסכ ולרוב 3ככ 750 סוסל טפכ (וס

 רתו ומכל תוינפט תויכבמ
 סיכמסכו 'ילפטכס סירשקמ
 תופקס ססכ רסס תי וי6
 ו6 כויסכ סיפולככ ןוימדנ
 ךומסב רפכיט ומכ ספילטכ
 סעו * תפלוסמס ותקולחב
 ססכ סט תולנככ :ןתווק
 ססכ קכקכ סרכז | + תולמ
 56 ךרעכ :תוולפט .תויככמ
 ס | סטנ תויופתס תולטס
 רכיכ לדנס .סופל טרופמס
 תויככפו * עודמל פוד ןיב
 וכייכעס= = * תיככת ןוסנמ
 :ןוימדו'ננוד ו6 ר6תו פומד

 וי56 תוכטסכ לכ ץוילפטו >
 ומעו רקע ףוסס לכ ןופלמ
 ךרכוס 5 סולו י סלפע

 תרטלעפהמ תרוחקלנ רוילפט תרוינבתו
 םוחר ארקנ וישעמו ויתורזג יפכ ול םיאורבה
 ימהרהמ םראיינב ויהש ימ ןינע ןקתמ 'והשכ
 םימחרה ארובה לא םיסחימ ונינע עורל וילע
 שפנה תרושילח ונילצא םתתמאו זדנינחהו
 לכא ךרבחי וליואר הז ןיאו * עבטה תיימהו
 דחא םדא שייב רזוג קדצ טפוש אוה םנמא

 ותומצעב ?זרנתשיש ילבט רחא םדא רשוע
 ונהנאו רחא לע סיעכי אלו הא לע סחרי אלו

 ןפכ וירכדו = * תויככתס

 רמ5מ סע 00 ןוכנסכ סילוע
 38\ לכ קרפ ןופ6ככ סרוק
 סלועפ סנסוק לש6 לכו
 'תי שוק .לקוקי ויתולועפמ
 5עפס וכממ 63 רס6 רב
 רזנכק ססכ 65קכו *  וקס
 לטמקו | * וסס !עכס ןמ
 תוקד סנפוקסכ יכ וכ
 ינעב רבוע ויוסב ופנקכס
 יקכו וכ תוסכ סיכמסו סויס

 וקועכמיפ וקדל 6 וקללניפ םתוא ןי'גוששכ טדא ינב יטפושב הזכ םיאור
 ןולכסס = ןמו = תומכ ןמ ויהיו ;ררותה רבייחמש מב ןינדו ןינידב

 וקוליעויו קויס לכמ וכולמפיו יהלתלכהו יבייחםירראו ןידב סיכוז םישנא

 *יוניש וב תונתשה ילבוני :ו טפושה בינמ
 מכעפו ןונהו םוחר ךצ ארקי טעפ םשה ןכו
 קרנתשמ ונניא 'תי אוהו םקונו אונק לא ארקי

 6נויכו *סייקרכק ויסומפב

 65 וכממ | קסוס .סלועפב
 תולעפס רק6 656 סוכה

 'כרע ךירעס 05 יכ סול סט
 * רטכפיט מכ םרופמס ססכ תויופקס עודמסס 6
 סנעכס ופ לע ף5 תודמ סויסכ ןס סג 6רקסכ וש"ושרו
 ורמפבו = * טרופמס סטכ תולתכל סו סט קושי סכופ(רו
 ספע לפס קפלופמס וקקופס ןיכע ומילפס ירק ךועסכ
 םכוס ס!60 תודמס לכו = * תוונפטק תויככפב
 סיכורכ יכיע ס6רמלו = *.וכו ודובכ סנע 36 תוקבד
 וקלכ טרופמס סטק לכס ןמ ופיכוקב יכ למול מש
 לע תדסוימ ותשרוס סתיס יכ סדמ לע סרומ ותויס
 ןמ ג יטוס .ופיפכ וס ירס = * דככ "פו ותוטמע
 ססכ ופופכעמ לרככ יתלכ ימכע תומלס לכ לכס
 סגע "תי ופויס ע 6בכס ףוסכ 1525 סרומס סכח
 136 ססו 80 סלע .קככי6 סמכסס יכ סט רכוו טטכסס
 ןיע .פכככ .םיענוכס סיכופ6לס וכתקולס ירכוש יכט
 *"וכו ומ סישורכס תוינעפסמ קוקסלכ  :'קי ותוקכע
 לכוט .תויפפט תויכבקט 15 וסקלכט  רעול .סכור
 ופכ .תוטד6 ינע ויתומסכ .ושלקו םיפורבס תוי'עפסמ
 לוובס סמ ויתורזגכ סכרו = + וכו ויסעמו ויתורוב
 סמ ללי ווסעמו ויל עמ ירפכו .ווכרדכ ₪05 תתל
 לכ לע וימסרב ןוכל יס לכמ עיכטסב דימת וכממ ךסמכס
 קוחסנכ תוומפוטס תויככקספ רעול ותכוכ ןיסו *ויפעמ
 סיִסְו לכפי סקמילסט | * וכו סיץורכס תוילעפסע ןלכ

 ןיכע וקו םימקל .תוימסו
 55. סקרכ רמסמ ומכ סוקר תי וולע רעסכ תוכמסרס
 לע .ש6 לומקו .רפ6כ סכיפע וקלמסו רמו סיככ לע
 6וסס לעפכ 6% וימסר ומסיו לעפקי 'תי 6וסס 05 וכב
 ספמסל .ךסעכ וס :רסש ןכ לע בק ןמ כי רט
 יריסס ססכ "תי וכממ לכי * סרומב פו עפסו תוכמסרו
 לכד ןסכטכ וכסכ5ס ומכו = *יוכטל 03ו תולעפסמ 5
 פלכ + סכיכה וככוטלב סז 6רקי וכילע קס ר5 ןיסס יב
 י סכלס זו סיקל6 יככמ יכ סיקל ןכס כט סתוש וכוכס
 ופיכמסל רילע קס ו3 ןיסס ימ יקבי (יכמי ךרכתי 5וסו
 ספ וילכדמ כע = *"'וכו ןוכס כקכ סול * וניטכסמו
 * "וכו סז ןיסו = : וילע וכסכ6ס סמ %6 65 סיסקייקמס
 ךירכו ורטפב סזכ סנויכ לע וכסכת סרוקס די סטסנ
 סורפפס 1365 סמדיס 6יבכ סיסיטכ סכילמס גיסכמל
 תפידר) 55 ןידס יפכו רועישכ פולועפס ול ומ וסביו
 = + 06 תפוסכ וכוס דע וכמ6 דע * 'ןכו 735 פולעפס
 ופכ לכ וכ םשומ 65ו ויפע ףכוק 63 םעוכ יתלכ ףוסו
 'ספועפס ליכתס סמ טיכיו וכ וביימתסמ ו? ריס סמ
 ופלכו :כע * וכו בר סעכ קוונעק תלעותס ןמ תפוס
 .קויככתס ןכ .ןס * 'וכו תוקלקתמ תודמב יכ רכר למ
 יסעטס ןמ סמס סכתסכ יכ קלעמל רכזס תויפפטס
 ימפוק סקולסכ םכייכע לופכל ןלכ סיטפסו = * רוטט

 " תקנופס



 הדותי לוק |
 לע 65'קי טרופמס סמס יתל)ז ולמקכו = * קפ)ופעמ
  יסדקפומכ סלט וכוס ירסט = * ןווכ ומ:ע טרופמב
 * תוקלקכק .תולמס 59כמ ופיכוסל ךרכוק 65 סז יכפמו
 ביס רפל םרופמק סב 'ויונפס תודמס לע וכייכע קל

 אט ב ןמיס ינש רמאגמ
 טיללוטסיכ = * יובר .תוביוסמ יתלכ פס ילכ ןקויסל
 %ע רסת ןכ6 לע ןכ6 סופל קקוכב ססוכב ורכדי 5
 טטיטפסלו ירלתס קיתעסב סקיפמ קתע ני קר יה
 סכמ6 = >יוככ וכ בייסל ולכוי ךיסו = * לוקמס לעמ

 רכדו = + כלכל ןכ ילס6
 מ6כ יכ וס וכייכעמ דמלס
 יקלוז מוקנספמס .תודמס
 :רמ6 ולישכ * םרופמס ספס
 * טרופמס סטס קודמ יתלוו
 ס | תרסו< תעדי רככ)
 רכד לכ יופרט ףוסולופה
 רופסס | ןיכע יפכ ומיכל
 (רק 060 | * 35 ךמסכש
 ןמ 706 לס תוינפט ספכ
 ןכ יכ = * עוילפטס תולטס
 ת6יכק  סיכופככ סל נלוס
 יכ = * לכה ססכ קלסססס
 תיטלרכ כוקכס 'מ6מכ כס
 תשסו סיעטק ת0 סיקל6 63
 ץכ6 סמ 3לכ יץכ(ס
 ןכ ירפ( יתוקוסיס קעכרס
 ץר6 .סטכיל .םיקפ6-כקיל
 : לכס סטכ קלטה (רקכ
 וכ6ק סט *"וכו תויפעמסו
 סקכ 96 יופרט תולופפס
 בתכפ ומכ .ךרבפו לרוכס
 : ככ 'פ ןוט6רב סלומס

 זרודמה יכ רבד לש וללכו * הדמ לא הדממ
 השלשל כתי שרופמה םשה יתלוז תוקלחתמ
 וא זרוילפל וא זרוישעמ הנייהתש םיקלח
 םישעמהמ תוחקלנ תרוישעמהו * תויללוש
 שירומ ומכ םייעבט םייעצמאב ונבמ םיאבה
 אונק ןונחו םוחר סמורמ ףא ליפשמ רישעמו
 זרוילפטהו * סהל סימודהו כידנ רובג םקונו
 תצשנו סר שודק ללוהמ ךרובמו ךורב ומכ
 םס4 קרלאו ולםירבדמה תוממורמ תוחקלנ
 תואיצמ אלויובר ול תוביזהמ םניא תונר סה
 דחאו יח ומכ תויללושה לבא * תודחאמ ותוא
 לולשל ידכ הלאב וילע רפוכ ןורחאו ןושארו
 ךרדקד לע קדלא ול םייקל אז סכפה ונממ
 םכיניבמ ונחנק4 ןוא יכ םהמ םיניבמ ונהנאש
 זרלעתה רבכו העונתו השגרהב םא יכ םייח
 לולשל יח קצוהש וילע םירמוא ונחנאו "סהמ
 תמדוק בלה תבשחמש ינפמ תומה דאת ונממ
 לצק4 הז בייוהי אלו תמ אוה יח וניאש מ יכ
 'עחה לשמ ךרד ןמזהמ לולשת ךככ ךא לכשה

 ךרומ יכייסמק יקלסס יכטכ
 סכ | עידוק) | סיס !ודנ
 65  תוכר ןתויכ סעט
 ןכ לע רפוקוב יובר ובייסו
 * סל תו סעדוס סכמסכ
 עכמכ 55 = קו סנ ו
 סקטלפ .רס6 סו ריכוקלמ
 סנ60 תודטס לכו ורמסכ
 ולוככ טנעב קוקכד סכי6
 56  :סקכ סכרקמ 6))
 ךיר6ס רככ * וכו 'ויפנופס
 ספינסס | יר6קב סרומס
 ןכוסס 365 לכ ךל חל קרפ
 סילכד ספ נמק יכ סוס
 : ןודכס 50 7% סיספיתמ
 סיכיכמ וכסכ6ט .ךכדק לע
 טלעס סקזכ | *'וכו ססמ
 קפוסיפ סמ 6פלקו סכור6
 לפוסו 55 סמ יכפמ וילע
 תכיסככ יח סטכ 'רכתי וילע
 ומכו = *תויסק סנע וקויס
 סטכ ןמיסס ףוסכ ססעש
 סוטוסע וטכו = = * סקכק

 "יכבלמה תוממורמ ןקוקסלכ
 סממ ול תוקקנכ וכו ללוסמ בוכמו ךורכ 1350 ולס יוכ
 וקט .לדסלו ומעורל סירכדמס דכמ ךרכתי ויל ךסמיש
 וכילכלכ ותוש סיכרכמ וכפויסמ יכ = * סימונס םדלקב
 כקכ .* וקוק סיפלסמ וכקויסמו .* ךלוכעו ךולכ לקכ
 6טכו סר עודק סויססיק סירפקס לכ ןכו = לכוסמ

 קודמ ןפויסל " דוסיכ תוילפט וללקכ טפכו סקיעולו =
 סממ וכוקפס  קסרפב ויל סוכמסכו סימפטכ סילפתו
 כג רטפסו = * רומלכ ףורככ סע .וכק5מ רי50 ךסמש
 ו סירכדמט סכומסה סירכדס תכמ %6 ו5 למ רב
 :3₪ סכוכסו סילכדמס פועמור 56 וס סלספו קכס ירכל
 :סוקע 36 ךלוס לכסו סירכדמס ו3 סיספיימפ פונימולס
 סיסבפס יכייכע 36 ןפכ זמרס סמ) יפת ךכלו <
 "קובל סס 6 501 : ספודקו וכרכו עידקכ סיללכנס
 תויפעמס :56 ומר 50 מב = * רכו 15 עובייסוו סכיש
 .תויפפוטס רסל סז רול ןיתטס לו + דסי סגוימפטסנ

 יסרומס 36 ןכ סג סכייכע
 :סיִסי ס9ועל יכ רכס לט ומעט סיקו = * ממ פ ןו(רכ
 .* רולס ותופכט סד6 יככ .ןוסל 5נרסל סמיית רוכדס
 'פעוכקו סטנלסכ ןכומ סייחק ןיכע סיס ורולכ סכסו
 יסכע לוקס רמוכ כל ך 6\ * סמ סלטתס 'תי סוס רש
 'ססב סיכיכו וכייס סקס וככלכ ןתכ תורוסנו = * תויסס
 רכל לכ גרד יכ סימכסס ילודב ורמ6ט ךרדכ ויס
 כועס קי שוק יכ קפס ןי6 *  נטקכ וקגרדמכ סויסב
 זמכו * סייפ סיקלפ תטקב שקו לכטק תונרדמ לכ לע
 "סמ * כ*קרפ קס ויתומסלמ רפסמ יטימסב 1559 בקכס
 6ןפ וכתויסכ 63 .סויס רמו סלו ךכ רסס ולנסכ סכר
 וכיוס 06 וכ סייס סלועמ וכסכ וכככס (5 יכ וכפכוכ
 וז ןמיס ףוס יטימסב רטפט סמ כפויקי ןככו *'וכו
 "ותפכיב לובי ןכו סיוכק 6 ופומכע תויקכ יס 'תי 9וו
 "וקו * 'וכו פכטס 530 סו בייוסי לו :  וכו ןכפסכ ץפסו
 ךרד רפוסיט סמל סנילס ךרד לפוסיפ סע ןיכ ללכסמ

 רלעָס



 הרוהי לוק | \
 תוסרפ .תללופמ סיסס ןכ6ס לע רפומיטכ יכרלפס
 יכ קרוע ספויס סז יכפמ בייוסו 53 קול קכי6ס וס
 סולו הזפ ןכומ וכ לע קרוע יתלכ סנולפק ךרל
 תויס סע .סכמע תוללס ללוש 6וס קכ *  רלעקס ךרלב

 מיט [\- רנש רמאמ
 ב

 [ילכסל .סיקלסו 5 2 סט 650 סייקו וס .יכ
 טופלקכס . * סוטעס יקפ5 פדמ לנככ לוק םדק ןיכ
 סיקמ וכ ןיס סיעטי רחש ססילעו = * סיק56סק סנ
 קב סתימסו * קדר סורופל ומוקי 53 סיספל ןיקי לכ

 פופר לוכק סכרדמ ןילט
 תסוכ 6יס וז = * ןולועסו
 ופרי לו סקפ סיכיע 6
 רובו ועוטסי לו סקל סיכו6
 קיסרס) .ןי6 יכ = תורוספ
 קר סט םיר6קס 36 ןיכע
 ספ ןילו ולוס קלילפ ךרד
 : סלוכק לוק 55 סככס
 ןיכע + 'וכו ןוימד לע 6
 רולס ןורתיכ יכ ןויעדס
 קו) = ןופק \ קזש .ךסקס ןט
 ותוסיסמ5 ןורתי םי > רדעס
 וכ ותפוז .תופיכמ 9 קו
 יולרו == + ודבכ .ןילכ סב
 תיכ סיס רול סכ לכתה
 וכביש ןיכ 15 סכככ 6
 לע סקויפכ 'זכס קולה
 קפס יפכ וכ. = = ןוימד .ךרד
 יהסט * קוי ל:פכ לפככ ומיס
 ספוכיכ .לילכמ .ונכע'לופ
 16 .ןוימד לע 636 ור3
 תויסעמכ סב * וכו לולסל
 סיופק- סס .ילסש וככ'6
 ןיסו * וכממ סיסכ סימעמכ

 לובק וכרדמ ןיאש רחא תמ היהיש ביזוחי אלו
 ךרמאממ בייוחזר אלש ומכ זרומהו םייחה
 תחש קרילע רפסתש המכח הנניא ןכאהש
 'טפחה לבקתשמ התודפ ןכאה רשאכו הליסכ
 סכמורמ ךרכנתי יקלאה םצעה ןכ תוליסכהו
 לכקמ וננית+ רשאכ תרימהו םייחה לכקלמ
 ונתותצ לאושה לאשי םכא לבא ךשחהו רואה
 לרמוא ונייה ךשח וא רוא אוהה סצעה ונשה
 סםכידקיש; ונתארל'מ רוסו ;ררכעה ךרד לע
 רע לכא יךשח אוה רוא וניאש המש הבשחמל
 ךשחהו רואה לבקמ ץזאש רמל ונל שי תמאה
 ונשא .יקפה םצעהו * תויעבטה תופוגה א
 ןוימד ךרד לע אג רואב רוסי אל ןכ לע ףוג
 תול ןכו *  התוחפה הדמה ונממ לולשלוא
 ?רויעבשה תופוגה אלא תומהו םייחה לבקי
 םאו :.* םחמ הלענו סמורמיקלאה סצעהו
 וננכה אל יכרנתנוכ אוה ונתויחכ אלםייה מאו
 ונתצ .ולאכו ונייח םא יכ סייח , םלועמ ונחנא
 לאצ רמואש המו * אוה המ עדנ אל סירמוא
 זררמ דגנכ זרדמ תאווה סייח םיקלאו יח
 םהמ היהי אל םיתמ םיהלא םהש םילילאה

 *טעע סקמ סוסי 050 ייכע
 ווק תלו * סעמ .סתומ 55
 'פ 309 וכבד ךותל וכעמס
 לכ ימ יכ קומפ לע ןכקת(ו
 סיקפס לוק כמס 755 רסכ
 לע סייס סעטו ל + סיס
 ןוכו קל ןיכ םירפסל יתועד
 [וק .עעוכתי 65 יכ 6ככס
 םריפ סו דעו * כע רמכעמ
 "וס עטוס ) רעסס סע קלכ
 פמקי רטס םוקמכ סיקו ( כ
 םקפ ממי סת ימנע 55 סקל
 וס 56 יככ סעטס וס )6 יכב
 סמטע יפוע סדוקס ןמזכ יכ
 < סכיספ לחש סיק565 סיככ
 סקכס סייפס ופ0ו * סייק
 5% סייח .סמי6 קולזמק טסש
 5 סקוק |סוסטס .תניעכ

 כס \יפכמ :יק תי (ף0
 לכד לוקו = יכע * )עו
 ( במ ים ) ולמלב לרושקס
 וק 359 סיק155 יטפכ ס6זכ
 : קלרס ספ רקיכס עכו
 וול כ למ ס'פ סכר ומשכו

 ופל .םעמכ יולק רוס ןיבע
 סוקמ יכ לוו * וכרכזש סמ
 רו6 קוססוימ רכס יפכ סק סנט תוילפטכ סיסו וקחוכמ
 ופפ רט ןמוזטכס רתו 35 ףרטכסב סחיו ןוימד לע תי
 ומכ יכ ןוימלס ןיכע סיסי ול *  וכלספי סכססכ וכלע
 עיגסכ ןכי ומסרופמו ולנכ ויפולעוקו וסכ לעופ רופסש
 לוד מפמכ רו ססכ וס6רקס דוככו לכס תי ות6מ וכל
 י'ווטטטס ןק5סכ ללככ סיסי קז יפלו"'ובו יעשיו יוס
 ןישו לישוס .תי וירשתו ויפומס 5לכמ סו ןוס יכ רמסכ וש
 : 65 ויס רמו ספ) .:6מ5עכ ןוימק" ךרד ס6 יכ וכייכע
 ב19 פ ןוטסלב סרומס בפכ סז תמגוד  *"וכו וכתויקכ
 טס דע ולוסיכ סיס * 'זכ) סייס סיקלשו יס 500 סמו
 יקומס ר6ת וכ לנלס5 סכוכס יס 6וסם וימע וכל יכ
 וכ רכ5 ףיסוס ספעו יוכתויחכ 65 סויס ויכע ץיס מ
 * סויס .סיקללו יס 56 108 526 סז לכל ומכרכוס ל

 ספמ ורמ6 ךכ = * וכו לסמ
 ןכרד סטופ סעקפל ןרסמו ,
 * קומט 356 סווסס 6מט סייסס ןיכ ןטבתל סיתמ לש
 וכיק56 לכל סס סיקמ רטוש קתסס ולק ץוק וס וכיקלל
 תויס ךמסכסכ ס3ו6 *  :ע סלוע ךלינו סייק ק30 וס
 לידכסל וכויכע סיס 65 ס יס ורמפכ טרופמס ססס לכ
 *לפכ פוקס ספכ סיללככ יתלכס ס נעה יק56 ןיכל וכוכ
 * תומס רפפ וכממ לולסל יס רסק וכ רכל וככרטוס וו
 ףיכוע 6כ %םו * סדקס ומכובפויסכ 55 תפסוק סע וש
 פס טכס רוט סלע סטס 15 סיעפיו סיב סיכלמ ס6רו
 פנקס רכד 0360 סירבדכ סקס ככ *ע וסיקזקלו פי
 = \סוש .לו66 ךלמ לוע .וכל6 תש פוש סיונק יקל6 ולינס
 :וקל לככ ימ * וגו סיורפס יקמש קיש דפרשו קקס יקל
 יסלסולי קס 'ס ליכי יכידימ סכר6 תש ופיכס רס6 וכרסק
 :סרכ סוי ו למשל וסיעפי 50 וסיקזק ק5פ 16 +ודימ

 ספכותו



 בס רפי "מיט ינש רמאמ יי הדוהי לוק

 "יכמופ סי דמסכ (וסו * 3 <( נכ יס בויל ) וככיש יו = 6 ךיקל ₪ עמשו ילופ = רבו סוס ויס ם:(כו סמכות

 םרפל לכו6 65 = * ףסוכ וככיזס תמ6סו + ףסיכ תיבסש = ףרתל .ויכול6 רוש ךלש וסלט רש סקטכר ילכד לכ
 5508 ודוס סוסי וככרה יפלו .* בע ילודב לוס וכ שיכ = \ס קטס רמי וסיסומ 5פתס ךכ לחש "וגו יס סיק6

 65 סרכעס = ךרד לקה ןויטדכ לר לפשכ פוק תי = ףרמ) וקלט רש6 בורקסס ורב תש עמו * רובו ךכוס
/, 

 ובירסס 'ק סכמל יח סיקל6
 0 ומפכו * "וגו רוסש יכלממ
 סיקב6 65 יכ ם6כ סקיקל6
 יכ *ונוסקעו * לנו סמק

 סכסו * ךלכ) סיק56'ס סת
 רכסס רק6מ תוסכות ססמ

 תדע דנככ סדמ וק ץיכ
 ויתוסכק ויס וב רבו יליטק
 ןיכעמ + סיי סיק36 תלקל
 7 (ומטז: דוד סע יתפ\פס
 יקטלפס מיו בופכ ססם וז
 תוכיעמ 6 יתפרס מש
 סיכיבס סיס סכסו 1בו 500שו
 ומס יקסלפס תילג סלוע

 לולשל דחא רמאנ הזה ךןרדה לעו \ * השעמ
 תרנבומה תודחאה ול םייקל אל יוברה ונממ
 ויקלח וקבדנש ;4מ ונלעא דראה יכ ונלצא
 ריו דחא םצע) רמאת רשאכ ומדתהו הזכ הז
 םידזופ4 -םימו 705 יופו קפל דינו 5 ( רחת+
 קבדתמה ףוגב ןוימדה ךרד לע ןמזברמאתו
 סמורמיקלאה סצעהו * תחא הנשו דחא םוי
 לולשל ךחע4 רמאנו ;ררירפהו קרקיבדהמ
 אול רודחאתהה .לולשל ןושאר ןכו יוברה
 ונממ לולשל ןורח א ןכו הלחההה ולסייקל
 תרודמה לכו *דלכתה ול םייקל אל ןוילכה
 עצלו ודובכ םצע ל4 תרוקבהםא הלאה

 לקפס סרקמ יכ טממ 706
 נק ומכו וסרקי 5 6וק סב
 בול 5כ'ולכ5 וכוילע ןמרו
 ןכומס דחוס פוכורסמ ו
 16 וכרכד בי כ * 6
 65/05 רמ05  וסוכלככו
 וסתודס6כ 65 16 תודחץכ
 5 םויכ ספ6  :סלקט וכ
 רק סורופ עבלרס ירבלכ
 יכ קלק5 סכוכ 56 סכופ
 תכוכתב תי ותויס לע זוטרי
 וכנמ רס6 ירפסלק דס0ס
 וכויכ 3ע .דומעל וכל ןכתי
 םקוופמ) בורק .ןפו6ב 'תי

 סיקסלפ \ פוכרעממ | תבמ
 עמשיו סלק .סירבלכ רבי
 לזס לכעס יתסנפסיע יכ יונו דול רמסיז * רנו לוד |

 39עס יקפלפס סיסקו *'ונו סייס יט תוכרשע ףרס יכ
 * וו סויק סיקלפ קוכרעמ ףרק יכ סמ דסלכ זס
 'ותטלפ וכרעמ דנככ סויס סיק56 תוכרעמ רכזיכ ירס

 וקדכ קמפ רבסס ילכדו * סיקו סיס תוכרעמ ויס
 בפכס סמרפל * וכו דסש רץזכ קוק ךרל עו :ודק*
 תורפסס 36 "תי ןו36 קופי 65 זכ 'פ ןופטרב סרומס

 סמכס רפת ןיכנעכ כשכל סלק סלקמ 1526 ותויס
 ןמ וספ ומכ | * ספ רבד 750 0 = + סקכוזו טרוכנ+
 וימע רקמק ןמ לוק ןכ .יוכרס סרקמ וינע לקפס
 "ומנע לע ףסוכ ןיכע תופס ןיל יכ 5 ודק6ס סלקל
 לפסב 13900 ףל = כ :תודקשכ 95 דס וס 6
 וטפסמב זססתו סזכ וילע קלט כי"פ 30 'ס 6מ תוקקמ
 יסכעה לע ףסוכ סרקע ודספס ןוסס 'ןלוסכו ןיכסל ודו
 וקקכ 6 וכלע6 ןי6 יכ ססכפ קוטס לכל * סיסיס ךי6ז
 * ובתכוכ שיסו * וכ)56 קכבומס קודסשס 5 םייקב 'תז
 סלוק ודוסי 'סמ ןוסללב סכמלס לבד רפ6רבדס סוס
 לקס וקוקיכ ןיפפ דק6 630 וכו לוס דס סזקוכ6 כזו
 ללוכ וסט ןימכ ל 65 סלועב סיזכמכס טידקסק ןמ
 תוקלקמפ קנקכ לוסט ףונכ 706 פו סכרס סילק
 : סלועב ופומכ רספ דוסי ןופט דק 0 תווכקבו
 * 3 'פ'ב רע6מ סירקעס 3עכ בתכס סמ ןייעו .י כע
 דקקכ [וסו קוספ לע ורקקכ עבר ןווכ קזנט רספ(ו

 לק?קס ומכ .יכ ובלכסל
 6וקו רפסמ וככי6 ילפסקס

 טו35ככ סלכו סלכב 6כמב סילפסמס "וכומפ לכ סיטלכ
 .תיס6ר ץוסו סילרנכסמ רכד וכי תי וכ ןכ = סככ וכ
 ןילל סמילט סטוטפ רדסלכ וללכב וכ סככו סלכב (כןכ
 .רופיב לע תומס פ ומכע עב סרס רבל סו 60 * פילכת

 ₪וכו כב דסקב וס רפסמ לכ יכ ורמסכ סיק< סט

 ספס סזו כתכ 6טק פכו = *'וכו סטעמב(רפסמ כב

 ךרוכ 15 יפו דפוע וממעכ .ףוסט דק 6וס דכככס
 ₪5ר 5וקס ןוכפסס פזפק לכתסת סו .ויככל 5
 פוקט למל (טמת = * 6וס סידק6סמ ןוכזס לכו לכס

 סעטו תופסקסו תולפקס דוס ןכ לע לכס ףוספ דקלס
 סכסו ר6פק6 ךב מ לועז יתסדקתסו יתד נתסו
 וכ פומומקס לכל לכ ךרדכ ףוקו סכומת 15 ץיש לקזיס
 ןייועי "גוט יעיכרב ונרכזשרוכח = * כע וקני קמ
 ילותסמ ך5 יתו3 ג סיכפ יכטק דחמכ קכסו = *  סלט
 לע ךכימי סיס "וככיסי ימו דסלב 6וסו ורמש \ע עבלרס
 סמורמ יקטק סכעסו :ךעבס ךטפככ סקק 706 30 פל
 קפפמל ןימט ןיטרוד ןיס 'פ 316 - סלולפסו סקיכדקמ
 ודוסי "קמ ןוט6רכ סכמלסושיככ * יופע 9לו ףרוע 3
 לולופ 05 - רמולכ וקקפכ קל 'פכ וכייכע טריפו סרוק
 ףפכב ופעו ןוטנמיופע %וסו רוכק לו ףרוע (וקז
 סקכ טרכסתק) * ףפככ סקו6 ופסדי רטולכ סיקסלפ
 :ולוככ סנענ .תוקכד סכו6 סלק תודמס לכו :כש
 קפעיס .טרופעס .ספכ .תויולקס קודעס דגסכ סו מל

 סלכו



 % 5 ןמיס - ינש רמאמ
 5וטיל סנולס לכו םדקס קכפלמל ברקס ברקס לכ וב
 סגוכמ ץר6ק לע שני םמפכו = * לוטיו 6וביסטס ת%
 : *ןפ ןוכי לס( וכרד ופ 5ע ולכעי קוקפמס יב ודנכ
 פס רט6כ ךלק יכל לו וסוכדככו וכי ולכל ףכי כ

 הרוהי לוק
 סייעכט'עוכמ יפבמ וכ פויולק ןתויסל יכ ךומסב 093
 סכר קוט רטפסו | :ולובכ סכע 56 תובל ןפויס 6%
 קונקס קתופ 5ע ומלימעסל ןווכ יונו שלו ור
 סויעפמשב 'תי ות6מ סיפבק סיטעמס ןיכ קנס 6
 וק6מ סילכס ןיכו סייעכט
 לע יכ וני6רש למ : סתלב
 רע6ק לסוי סוס קולט
 רו6כ יכ 'ובו 6061 כותכש
 תויטעמס 56 ןווכ יס 3
 יסויעבט סייעכק6כ תו6כה

 56 ןווכ * "₪ ימשו ולמ6בנ
 רש6 םרופמס ססכ'תויולת
 ססמ סע (ינפסל .ספע
 סע ןכ סטע )ו + ריו
 יכפק רמ6ס סעו * תוכ פס

 ילכד ןק ןס = * וכו תיכש
 ןושו : 6961 תסלפ עכלרס
 רככ | *ו5 קלע סעכק
 15 ם'ט סמ לכ יכ ומרסיכ-
 תשרוס 56 סמ ןפו(כ כמ
 ספכ 3לככ וכ'6 י ותוקנע
 'כומק וכח ספ סכקו * סלמ
 ןכ יפו * ילכס תועילס פע
 'קו ותוקנע 56 וססיל יול
 ₪וס וי ססוימס תומילססז
 טס ומ6כ וכממ דרפכ יתלב
 :פלכ סדמ ססכ םפתכ יתלב
 תודטס ןמ סכ ןיצ6 6
 רו6יכס ךיסמס * תויסעמה
 לכ6 כותכ ותויסל סז לע
 'משכ ורסו סדקס בכל סכמ
 + םכ [ימו בכמ סכק

 םשב זרויולתה תרודמה לבא םהב הברתמ
 טס לק רמפל ית6רקל שיש
 כ 6יגט וקוכ6כמ םרופמ

 'ס'ק ורקסכ תודמ גיל ללכמ םיעוצמ ילכמ זרוריציה סה ךרכתי שרופמה
 ;רשועו ךשח ורובו רוא רצוי ומכ םייעבט
 ותרזגב רמול קרצור ודבל תולודג תואדפנ
 ;רזש רשתאו תרחא הגס עוצמ ילבמ וצפחו
 לאו קחצי לא םהרכא לא אראו ורמאב הצר
 קרבה .ךרדב .רמול .קרצור ירש לאב בקע
 םקשעל םדמ+ תינ ד אל רמאש ומכ ןוחצנהו
 תרפוט םהל ארב אלו םיכלמ סהילע חכויו
 עול ה ומשו רמא ןכ לעו ה:מל ארברשאכ
 ת"בש ינפמ חה יימשכו רמול הצור םהל יתעדונ
 קרשמ .סע ?דשעו םהינשל תררשזר ירש לאב
 תורובש תושפנב קפס חינה אלש חמ לארשיו
 השרח האירב סהה םירבדה תא ארנ םלועה
 ףוס םי תרעירקו םירצמ תרוכמ ומכ תנווכמ
 םזוש ינפמ ול םתלוזו ןנעקר דומעוןמהו
 םחש .ינפמ א בקעיו קחצי םהרכאמ סילודג
 ויקה תרובאהו = * םבבלכ קפסה היהוםיבר
 ויקר אל וליפאש בבלה רבו הנומאה תילכתב
 ;רתיה 47 קדער .םא כ םתומי לכ םיעגופ
 לק4 םיכירצ ויה אלו תשלחנ םיקלאב םתנומא
 סצע אוהש ינפמ בבל םכח ותיא ארקנו הז לכ
 חכ ץימא לכא ול הדמ המכחה ןיאו המכחה

 : תוישעמה תודמה ןמ

 לע יכ "רנו ןוכסו סוקר %
 ישו =: סרפסמ ךפעי סקכו
 6רוכס תומס יכ רבסק מסי
 פודט סס םלופטסמ ץוק
 סו קכוסתכ זוס6ו ךדי לס
 וכ 6שס 'פ עכסרס סעטמ
 זסוסיככה לכככק ספק
 סנע ספ ותויס טע תולעב
 ופסק לו סיכרס קכיסכב
 ילגכס מכ דסשק (יכוקל
 פוכעכו *1 קר סכיס סכוסס
 וסיככס .טיסכפ ומכ ץיכסס
 סיטכס ?* ןכ ופכו * רפסמב
 ןוויככו = * סר[ ןלפכ ודלוכ
 * ןעככ ץר6ב דלוכ ולכל
 מכ 06 .סופכ סלכ עו
 ןדפב דפ ודלוי רפ6 כקעו
 שפכ סיעכטנ סככו סרק
 * קקילכק ךיסוכ0 ודרו
 יכ ודרו 65 םירפסו ספכמו
 ;ספס וקעדלו  *וללומ סט
 5 רמת וכפו * סנע ןופלרס
 סיוח ססוכמ | תויס סע יכ
 תומס 'פ כקכ רככ תויסוב
 ומכ ססס סז (וס סעפ יכ

 ותווס וכייכע ןילט וכעידוסו
 וסכו6 תלכיס ןכ 'פ ןוטשרב סרוזס רבדב וכ סכס סנש

 * וטכע לע לכוו 5 6וסמ ומכע קכ'סכב 6רוכל 65מכ |
 רכוומכ ויסורכ ןיבו .וכיכ סי קכיחככ ר5פ 6וס 6
 גוסמ ססיכטו ריכזקפ ידס 36כ כ ץימש סכסו 'סלעלל
 סולו ךכל וככקכ רפש 36 סיפק סו = * תויטעמס
 רט קוקפסס לכייכ ליכסת 16 * ףוס6ת 156 ךפמסכל
 לדועפכו וכמק וכסכ6ו = *ולפכו וערכ סוס וכוריעס
 בירמ םודק ירק עיסוק פודוכמ תיכלו זועמ רוכל
 6% תש לככו *  סז 6 סז סילתוסכ סי6לכק קוכופל
 רד נקסל יתסכס וקמ קר יולכש יקמכל לוכב סזכ יתמש

 סלוע ימי רוכזיו לע *ר6ת
 ןיכעמ רע וקכ 6וס סטו סנע סס ספמיכ * מע ססמ
 וקעט סיסי רקת "וסטכ דכככס סססו * ס(כוכו סכיפמ
 סיכוללמס סקט סיקלל ךומס 'ס ןכ 3ע תויוסק דימעמק
 "מפס ושככ ססמ תופככמ ןכ סב ךומס שוקו יסיטולקה
 תוקנ סכו = * ךמסהל לוכי סיס לכ סכע ספ סיס וכו
 טנסי 65 סנעס סמ וכ תורוסל כ רטסכ תוקסס רעסכ
 םו וכ = > שרוכסו לכככה סטס דוסמ סיר יפו 5 בפכ
 |" תודמ .גלמ דק וס בטסכ ןכ לע * קומע דוס
 6וספ ירמוס םיו * ועע ספמ סלוע ימי רוכויו וסומכו
 סככו" וכרכזפ סמ תרטובמ ותכוכו * לסע * ועו ססמ

 בשפו



 ',  תלוהי לוק |
 תוקידסו ליס יעיכרב ורט(כ לכמק ןווכ סולט בטס
 וזה 6 דוי רכככק סטכ סו יכ קכי6 סריתיק סלעממו
 ולמסב יכ * כע * תודמב וי56זומר .עדוכ ספ סוס זה
 < .ורכוכס קודמ 10 55 ןווכט לכ קודמכ 1יל6 זומר

 ב5 הנ  ןמס | ינש ףמאמ
 פו + רטוב ספעכ קוס קול עפק )ע סלוע סזפ ןיעס
 טק)ססעק סכ | ירדס לע קל6 וירכד בטיל תב
 * ץר6 טפוס ו5 ךלמ רורד רמ 567 ך) חס = סלל
 יכדס לע ולס יסיסכתס לכ * וכסרדפ יכ וכ תסכמו

 עולמ ןסמ ב'קס בוקכב
 ספ סנע !ע ורפוסי םממ
 וילע .טלסויס 63 ןופ(לס
 רקוס ץכמכ כסש * סר סש

 ססס (יכוס 'ככטב ומ5ע 6
 ןכל"קודמס ללכמ םרופמס
 לע וירכל .רושיב טפסמ
 יוכרופת ומוקמ רטסב ןוככ
 םקפכ רוקמ וכל סוס רככו
 תודמ ג'ק קפס ריק
 ססס יכ וכרקקכ * סקיכ
 יסדו ר6ת וס סב ןופסלס
 כסכפ וקכ | וכי'כַע סיסיצ
 קוסט וכרופס םכסס ויגע
 * וכטו וכי6 ספעס 6ינממס
 6וסס | וכייכע סיסי 'כסו

 סחש תודמב הצעת ךיא ירזוכה רמא נ
 ;ראור ומכ תוימשג רתוי

 רה לע דרויו וחולה לע בתוכו רברמו עמושו
 : ובל לא בצע תמווישעמב חמשו יניס

 טפושב ךל ויתימד אלה רבחה רמא 7
 ויתודמב אטה ןיאש קדצ

 תורקיו םבדוככו סכע זרחלצה וינידמ אצויו
 תסירהב םירחא לע רזוגו םהב חמשו םבהוא
 הז ךפהב וילע ורפסיו םתוא םירחהו םהיתב
 לכויואהשו סחילע סעוכו סתוא סאומ אוהש
 ורובדב סכירייטצמו ונוצרל םילעפנ סיפוגה
 בתוכ תורקנו ץראהו םימשה ורייטצה רשאכ
 ינחורה קדהטשגה ןמ'ורייטצמ ןכו * רבדמו
 'וינחורה תורוצה שדקה חור וגלצא ארקנה

 ןוכע 76מ | ססייתי | ןככו
 קרקו6ק בוטקק סע שטס
 טפוטכ ךכ .ויפיעד 030
 ךפעס ימיע יכ סז| = קדכ
 ספעמס תש תו6רל וטטוסמ
 פכטק וכוסו = -ןוסעי 6
 תוכיתכמ ץמט סקק ןעמל
 סככלקתמ ס0 ותכילמ יככ
 לכלמ (וקו * סירסיקב
 לכ 59 דימת ןפוכו 6טוכ
 לפס לע בתוכו סטפסמ
 לכסויויטפסמו ויקס ויתוכמ
 םוכורכוק רפס לע בתכב-
 תיככפ .תוכ6למ לכ ליכסו
 יככ לכ 36  ססיתולועפ
 'מ6מ לע סז לכו * סכילטס

 ןיפט סכעכ לכ רסיכמ סייסמ
 תופיכמ סוייק %כקכ סושל
 ךומסל .סיכירכ וכויס 65 ןככו ותוסיכממ ביפוסס יקנו

 סיכפ וריכסס לקו = * וכלכוט על רבדכ לכ לע |
 (יטקיס סדוק קס * םימסל פלו ססיכט יכ/רמסכ סול
 יכ סדמס יס וזו = * כוסו 6טקיס כס6 קס6ו "6
 וככעו ורמ רס6 עפר יטכס סמעט ובופי 05 תי ןימקל
 * סינט לכקל סיוטכ ודי לועו * תכבס ופדק קול 6
 לע .רמו6 :עיכ6 סויפ יכ תמש כתכב סוסר ךל סדינסו
 לע תעד סוסי סלול = סיכיסקמס יריכק) 190 קפוכס
 יכפ לע סור בכשמ י)ע תומוכקכ יכ ןכויכע פריקס-
 לוקספ יתררועתכ וכ רס6 ת6 ריו לוכעיו ףומס*

 : סככ לע
 תויס סע יכ י'וכו תוימטנרעוי סס< 1 ןמיש
 סלומ פמדוקכ פורכוכס תויטעמס תנק |
 שט | * (כויבו ןוכסו סופרכ רקס תוכסמכ תוי'עפס לע
 < כ ומסרפתסכ ססכ ססרפקמ תויקט נק ןיכע ןי6
 תולועפ ןס .סכותכסו לוכלסו סעימססו סיזרס יכ
 ףוגס קפעס לע סרו[ סדיריסויסייפונ סיפככ פומלסכ
 *ןוט6רסמי'פ סרומס רכדכ וכממ 55 סוקמ 3 סוקממ
 םפכס תוינעפס טס סג סתויס סע כנעקו קסמטס)
 תרוסב ימסרופמ רתוי וש ילס יססילכמו ןומסו סוחרכ
 תולרממ בכעכסו ספטס יכפ תוכתסס לכע תומעָגס

 ב

 "עמוס ןוולו סוול ןיע (כתס
 * סיכקככ רפסכ ךיסעמ לכו

 סורעמ ייכ וכטמ לפט סוקמ 56 סוקממ 2 קתעכ וקו
 סוכבס יסגרדמס לתסכ חינסס ותוכלמ 6סכ לע ובס
 * ססיקסע לע קקפ) סעק 36 רסס ןץ ופדרכ ליפפס
 סז ךפס לעו * ויפעמכ סמסי סכייכע בכמ בוט ותופרכו

 < 159 36 בכעקי
 כיטס .* וכו קדנ טפופכ ךלויקימד 6 ך ןמיס

 לכדמ 56 גיד ךכ רסשו * ןופ6ל ןורספ לע
 סופרק לעו * סדיריס ןיכע ר6כ5 כט ףוסכלו + בתוכו
 סתסע ודי 006 לכ 6 = * סמו6ק כיטק 65 סעימטסו
 וקכוטס סתיסט סמ לע ביסס סלקת יכ * תעדו סמכחכ
 65 ירווכקס 656 סימדוקס סירכדכ ויכפ תמעל תוקטומ
 וכ סח * ופלכזמ תקעלמ רסמ ורסו * וכל לע סלעס
 ססמטס יקסעל סכוסת וס וכיינעס טפופס ןוימל
 סכמל סט ורמפכ 'כ מיס קיפ6רב ול סדק לככ בכעסו
 לס6 סל6 רפועו לק6 סד6 שירכ רוב קלכ טפוט סוס
 תוכפסס ילכ ורמ דע * וכו וקוטכעב סכקסיס יפבמ
 בתי סע בנעסו ססקסקמ סזכ סלוס יכ | ייוכס כ
 ןכמ = לכו סדו רסב קלכ טפוסב ופוסו 65 פוינעפסס
 קר סכילע סז רעשי 63 = * ומס 'תי ץכ6ס לכ טפומכ
 ןוכעב קקפסמ סכוסת 2ג סו 5לככו = * סרכעס ךרל
 קלכ טפוסל וכייכע סמדו רט6מ יכ * סעימשס) סילס

 וקו 1 6 6 ו



 רמאמ | תרוה לוק >>
 קפ בייסיעיפכוס 6 סכוי קעיטפסו סיסלס יפ 5ע הס
 ל33ע סל6כ וילע סירפסמ וכתויס ךפמי *  כויחס
 סילעפכ סיפונס כז ריוס יכו = * פומלססו לטקסס
 פו גרדמ פונרדמו" ןכממ וופפי רפס סמק וס רקס = רוכדסו סביסכס ןימע תכושתל (וסס = *"'וכו וכוכרל
 סע יפל סקס סילוטיכ םי / / ןופ6רב וכייכע סדק רככ
 םי יכ'ב ןמיס יעיכרב'וכזיפ ה הרבעה ךרד לע ארקנו ה דובכ תוארקנה סימס יכמ(כ | * עפ ןעימ

 ?יככס תור ולכסל לכויט םירזתע ונחנאויניס דה לע'ה דריו ומכ רבלב והייטנכו .וכמ(מכ ודמע
 סשמ>  ןכטמק  ס6ולכ ךשתוכ רוב ?רזקד ןינעקד לע .ףיסוהל ליו6סרייטכי ןכו *וכפסצ

 | 4  ןמיט ינש
 * סיועבטס סירכדב רמזי סכ סו * דכע .*ס(ירככ
 יפכ יכ * עכטס ןמ סלעמל רמ6 םירוכיכ קתע סנ'קמ
 סול ולכ6 'קכ יכסוכ קד ספב לוסי סס3 6רככ ץפמ

 'ורוכב (יככס ןופ ל עיבפס
 לע תורומ ןכש תויתוזס
 * ןומסס 56 ו6 שיככס ל סטימססל פס 6וסס למייכעס
 תסירכל * טכיתכו תוסופס ןיכע ספ ליפס דועי בט
 סילכלס ןס ןסז = *סילזנל ףוס סי קליזנלו סיטפק
 ןפככ רמלמ סמו .י סקעוקכו סכויבככ ןפככ סירטלכְה
 ."סלוק רובד ול סיס וכממ ןיכספ ןיש ולוכדכ "ירויטנמז
 רוכד ו םקיופ וכממ וכקרכס ומכע קפסב וכלפכ כט
 פולומס תויפוק תורוככ סירייטנמס וכייכע קר *ימסב
 ןמיס ןוט6רב וירבדב סרופס וטכו  *'זכו למויכעס 9
 סכיט סמל כב זמרו * ורוכד סוס סו * וכרכוט טפ
 "ג סקס רפסו רופיסו לפס רושיב לע קכ ןמיסיעיברב
 ת5 סיק%6 6רכ רפ6 סריגי רפסב סילכמס סירפס
 סכטסמ דננכ סט יכ רכסס סט ריכו = * סקכ ומנוע
 * ויעוריכי וס סיקלש בתכמו ורמלכ סטעוו רובד
 6וק סיקל(ק רועיסו = * וכתכמ (וק סיק!ס ילכדל
 לכד 150 קסכ רפסהו רופיססו רפסס בט סכס *ורכל
 לט6 קדיריק !ע וקבופק ךיפטס ךכרס5 *כע ד
 ןע תורייטכמ ןכו ורמ6ב סזו = = סכס דע סכ רבוד ל
 ךפ ר6כתי סזש ןיכעסו = > רכז יכקולס קדס סטנק
 תגרדמ יולע יפל יכ ךכורכו רוכמ יכפ לומ  ךסולעסב
 "וכממ סוסתירפש רמופס תוקד וכ תו6ייעבטס ככה
 סוס רכזומו ויקרפכ לודבס רזעול6 יכר סלוסס ועכז
 קל קכס לם ופוכל רו6מ .ופלבכ ןכיקמ סימס רבב
 סטוע רטזכמ = *סיכלוסו סיסקזמכ ויסו קלמסכ קטבז
 פחתס בלטו תסרבכ ןכיקמ ץר6ס = * "וגו סמלסכ רוש
 * ץר6 יוס רמי ג3פ5 וכ רטלכס סרזו חקל דוככס (סכ
 "יכסס וכריס לכעב יכ קיטלרב 'פ ןכעלס פעד5 וזעט+
 ןמ קד ותוסעלו תילכמ דע .ןוט6לס רקוסס תולעפ
 רטוש לעכ עעוכפמ ףוב סוסמ יוטקפ ולרי 55 סיקלק
 "בככס וס סוכלס לוק לכ ןישק ןש ילרככס טק סרוכז
 . עס ץ65 ןחכו * םימטב םמעס רקס כי וכמו ןופ69ס
 6סכ קקתס גש סו * ןוטסכס .פוקלב וככילו -לס6
 גלסס סיס וכממו  *(רככ דוככס (סכ יכ = *לוככס
 יטיפט קוס סכסו * 050 לקוק ספעכ וכקמו * ויפסקמ

 לוכעוו דעעלכו | *רקב : תומכחה לע רבדנ
 ךרדה לע וקווזו ס דוככז

 ועכ = "ותו קלכוס וכתוטרס טק יו = סנס רכזומס
 לע קדו רתוי קד וירק6 םיו = *'ןכו מפכו6 שלו ןכעס
 16 םורסי סלו 6יככס סכניש 30 קנרדקל עיניש
 וכוסכו = * סכורסכ סט רקוכמכ *"וכַו ותככרק קתכק

 עויכסורס תורוכק 'ורייטכס סכס רכוט סמב רוס קסרת
 "קנס יכקולה קדס (וסס סטנק ןמ ס דוככ תופרקככ
 סרכעס דע כג 69קי 6וכס דוככסו * טלקס סור 5
 מיס רס לע 'ס דריו ןיכע וסוו י דוככיוול 6)כ דבלכ ס

 טמ רבתי סוס ךרדס לעו י 'תי ויל סדיריס ססויתס
 ויתוכלבע לכו ןכסמס ןיכע ל26 טל ןמיס ןוטקרב משש
 תויכסוכ סלק יכ * תוימענ סתרוכו קויכקול ול ושרק
 טדקס סול קכק סוס יכקורס קלק ספבס ןמ סתווסמקל
 פורוכס קכמרעק ורטסכ ג ןומיט יעיברב סז לע סרוטו
 ןכטמס ס6רכ רטפכ .תודיסב 6לו '6רמכ ןיעב ןיע ןקס
 'ב ןמיס יעיכרכ * וכו ףיסוס5 סידיתע וכסכ?ו : וכו
 "תקנסתמ וז סבוטק סיק5ס סטלפל סכסו * וכלכזפ וכ
 יכומפכ סעימססו סיפרס ססמעו כ3עסו ססמסס לע יכ
 רובילס "ביס ורכזכס ויטעמכ סיפפככ סתויס לע רז
 ססכ קויולקס קודקב סילפככ סתויס לע רזג * בתכקז
 ס6יככל סטול סכיינע .תויקנ סמס ורכוכט םרופמס
 סתפי תי 6כוכל 65 סדיריס םנו6 * ףוס סי תעירקלו
 "קמ 05 תפל סי םופכ 65 ןכ לע יפנו רככ רכדל קל
 \ע סרומ דובכ ספ יכ קעדירככו * קתרכזכס ותקולקב
 . לקו ודוככ קספו קוספ לע קלס 'פ 3105 ימסב רכד
 סיעסי) וקכקמו רוטל ך5מ לכ6 רמלכס ם0 דוקיכ דוקי
 0 יכ | * טממ ודוככ ו ודובכ תת ןכסוי ל ( "ים
 למס רזעל6 "כ = * יתודככמ סימסמל וסל ירק ןכסוירד
 פילס ןלסכ סט * ןרס6 יככ תפילטכ סמו ודוככ ספ
 ,.יספ סייק ףונו קונסכ תפירט ןפכ ף6 * סייק ףוגו,קמטכ
 סרומ דוככ סס סיסיט רזעל6 יברו ןכסוי ל וופוס ירסש
 ןכסוי ככ קעדלט 505 * ףיבס סוסו * ססנ 5ע ורקעמ
 .17נכ0 לע קל ' םממ ףוג 5ע וס סוקמכ סרומ וככיל
 * ףונק ספירס וכ סכר .* ודוככ קסתו ורמלבו ' וילעש

 פו



 חרותי לוק
 רודוככ תפתו * ףונס לע ונסכמכ סרופ וס לזע56 לו
 רככו = * קפרטכ סדכמ יס ףונק ךוקכס סמטכספ 3
 * כח 595 ףוקסכ ןוססרסמ טיפ סרוק רק תעלו
 ילוככ וקו רפ6 5רככפ רוזס 'ס דוככ סיסקפ סכרע ס8
 למ רש %וכו סוקמ ככ
 ירזוכה רמאסט סוכ קויס ןי6 . ןכסמס 6

 טפכ סומ םרופל רתויו יכע

 ס לוככ = לס פסט
 כו6ק וכ | סינור סיקעפ
 "ס וקכיכפי לס6 (רכנס
 תפומס לע * סללבסל וקמכ
 וכיס רס 5ע 'ק לוככ ןוכפו)
 ספ = * כע וכו וקסכיו
 וכ ןכ סנ וכמע לכדי סט
 'תי רקנע וכ סינור סימעפ
 יכלכס לקסס ומכ וקקקמו
 סכעמס לכו ךלוככ ת6 כ
 יכל קטכס לוככס יכ קרומ = יפו סלט יכ6רי5 יכ

 : כ 'וכו לידבקל ךדוככ רמלו ומנע
 י וכו תודמס כמ לומכ סיסתפרו* = ה מיס

 סקוכמ תודמכ ךרופס סיסיפ סכוי לל
 סז ללככו  י יוכר וכטמ ביוסתכ לס ןיכעל תלוספ לכול
 יוכר לע סלומ ףוס סנט תומסב וכממ בייפתכ סלש

 "וכו ססימ סתפס ץפסס קלממ ךליכי סע לכ5: סככלט |
 וכטמ .סישכס סיטעמס ןמ תוחקפנס תויטעמכ ןס
 ןס וכו ןוכסו סוסל ריטעמו טורומכ סייעבט סייע3
 יפכמ סירוכיס סקט קי םלופמק ססכ תויופפס תודמכ
 וכו תופנפב ספועו שרוכו לו6 רכויכ סייעכט סיעוכמ
 תמדוקב ןסותסל תזערו = *'כ ןמוס סלעמל רכוומכ
 רמ5) תרכל רפ6 םרופמס ספב תויולקס %6 וכלפב)
 * 'וכו ורוכדצ סירייטכז וכומכל סילעפכ םיפוגס לכז
 רכט סתופ קיסלמ דםופיפסו לרוכל וו סדומ ספי ךי6)
 רגדכ סינעכ ןורסס 52 .סלומ ספויסל וירכל םיארכו
 לע ו5 סרכעס ךרד לע 55 08 = * 5 ןמיס ףופוניפס
 + ךנ סוטוככו6 קפמ ילכ סו = * סמט רכוומכ בוליקס
 י ממ .ץפס ץוס 'תי 5רוכס 56 קסמי לס ץפסק יכ
 תולועפל וקוד וכממ תונועפ סכלבפט וכייכע ישו
 סוסרו ןוכסכ למ6כ 906 ךלדס לע [פקמ קוכסמכס

 סקס ירכדכ ודי ת6 נמי 6% ץפס לק קל *  סתלווו <
 ג ס56מ 550 סול

 ילכו ןועטי 8 ס6 סלכסק 36 וככלק לככ ןמיס
 ורכד קסדכו כל יתעוש |קכולק ל

 דנמ יתלוו סונטב ירכד 5ע ל6פכ 55/05 תולגסל

 ינש רמאמ

 לכמ לוענ היהתש רומא
 בייחתנ אלש דע תודמה

 סחימ התאש ץפחה זרדממ ךריצי המיובר
 ?רתוא| קיחרמ ףוסולופהו ארובה לא התוא

 + ונממ |
 זרלצהה לא ונבוק רככ רבחהרמאו

 רתויב ונילע ןועטי אלסא
 רבדה המ ףוסּולופה התא ול רמאנ ץפחהמ
 לגלגהו דימת יכבוס םימשח ךליצא םש רשא

 רט | ןמיס
 למס כמ לונכ סיסקטרומס ךרמלכ קוק סכעטס
 ךס + וכו ףוסולופס ףקסרל רמסכ = :'וכו ךלטי סמ 'וכו
 ץפס בויס 5006ו 'כ ךמוס יטיקסכ רמספ םירכדסךכ
 סעפ בוסי רט( ןוילעס לגלבס כוכםּותמכחו * םיקללס

 גטע סכסוו תועמ דס לככ
 סוכ ופדוחיפכ סילנלנס לכ
 נקב ףיס רמ6 קוס ילויסב
 ףפכ סויוכט ריק | לגל
 לוע = *"וכו לגל גס תועוכק
 םרכסס 336 "7 ןמיס סט
 סטכסב | תודוק) | סויבו
 * וכו סנעמ סנע ררפסכ
 לדולפ יכ סט ותכוכ .תיכמתו
 פדסוימ  סלוככ  סילכדס
 סיפוסוליפס ססירכס תיזכע
 וכו ורוכק ןקוככ פודוק5
 סיסדסתמ סירכדס ןי*

 וכלו ורטסכ 'ז ןיס ירזוכס ססכ סמ רכזכ ןכו " סלקמכ
 וס בלגיט פוס סמ ושכע ןוילעס )1% גס לע ועע רבר6
 לכד6 ךכ קו = * 63 ס6 קרקמכ שוסק רכדס קיקס
 יכורו תינכת ןי6 דע ססו וילגלגק ססכ סיכרעכ ומע
 תילכת סק5 שי סייטק) סיקטנק תורוכ סיפול וכסכלו
 3167 = סיסו עורגפ יש  סקמו ףיסוק) ןיפ ססילע
 "קורסק סכסמתו תורוכ סיכרעס סולק סע סכסלקתתש
 םפספו ךקיסכ ךדו לכ סנס ןייעמס סק5 סלול | ילכע
 יס ספוק ס6 סזכ רכסס קכוסק לע ןטכ ירדס לכ
 ךויזסו .תוכיופ סכס יכ = + ףסכ פריט סי3ע תוכל
 ץפס טו יכ *  ןוכרל ןוכרןןובו ץפסל ץפס ןיכ סלילכסכ
 ףוסוליפפ סרכויפ סמ ףוסו סרקמס ךפס ?וסס ןוכרו
 * כרכז רסש ירזוכסו רכסס ירכד ורויט וקכ וכ תודוסל
 כי וטסילפ ורמסכ 'כ'פ יכטכ רומק ירכד סק ךכו
 *"וכו סרקמכ םילפוכ סכי6 סלכ סייעכטק סיכייכעסמ
 םייחתסס סמכ סכר תי "וסש רש 'וסוליפס יכ סט בכ
 י כע * "וכו ופולס סכריס ₪51 כסכו וכ קמפו וכממ
 ידיו סיכוע לעכ ופויסל סכור םוסט ס75) לז ליטמסו
 לוע רפפשו : ופולק .סנריט לו וכ סכקכו קזכ סמסו
 .1ע לכל 65 זמ רתוו לכל .ןוכלו ץפס תלממ ןיכסל
 ופויס סלט .לכד) סכוכ לע כג לכ0 = *סלקמס ךפה
 = ףוסוניפס רכדכ ןיוכאס ןורסס לע סרו סוו
 ורטלב רכזכס וקרפכ סרומס רכל 6וטו * 5 מיס
 סיכיעו סידי 3עכ טיס קז קיס 550 + סילכזכס וירכל
 * קולופפס 3ל6ו פקס סזל תודסוקסו וכממ סכוכב
 וקנכ ןיכעפ 636 פודקותסס ןיכעו סכוכס ןיכע ןי6ו

 סבווכ 2 16 3 ט



 ו ןמיס - ינש רמאמ | חרוהי לוק
 פלסמ ככ .סויפ םיפ סרכסב סרוי סכמש יכ סיעוטס = 650 רטפלו לסוייו ןווכיט ועכ ופוליכמ לטפמו (נמכ
 בוי .ןעמל סרלסל ספינמס רמפ ופשע ןווכמ תולכתל = סימי ףוסוניפס ןכספו = *וילכרמ בע * ובו.ןכ נמל
 ופנ סרקמב סו לכ סוסי 63 יכ סרדמו סתופיכמ קולכמ = 65 * סז יפרכ סז ישר 65 רמסל קמס וכי למס סוקמ ופ
 ןככו = * 'ג יס יטימסב סז ןיטמ (בי לועו = יכע קפס = ילסכ = * וכ  תולוסל ןויעס וכסיככק לט ץפסק ירה
 וכפ לע  רכסס | םיכוק וכ סקול עעקכ לשל ץפסס
 ןקי 6וס סנט ףופוניפס .?רייטנ ןיאו דל סוקמ ןיאו לכה אשונ ןוילעה = נספו רוכדה ןיכעל 'תו
 וכיטעו רלועו סיסכז וכילינ רתיטצמאב דמוע זכרמ ץראה רודכו ותעונתב' "וקלכ ולו ופולס ל סז יכ
 עו וינעב ןורפס לע סרוט
 ןורסס לע סרומו ופו3ס רטפס קוו = * וקקיקל6 03 ןכ
 ספ תויספ סכסו "סולי יתסכ וספל6 ןכ 5ע * וילעב
 = כ גדלו .ץפקל ןי6 טיפפוסמס תוקפה ןמ ןוכקו ץפס
 וכ%מ סזק לטפמס ספוו = * קתלוז 56 קס קלוסט
 * קערל וכ עגיל ויכיוס ולכוי 05 ןעמל ודגככ דול
 קרפ יכסב סרומס ברס סעט בוטמ וכ ביפ לוכי וני6
 תוטדקס תעד לוטכ 56 93 רפסכ ס65הו וז ןעו טז
 סלע ומ תל ₪ סילבלנכ סקלכק תופלסקסס דנמ
 6וקו = * סתנקמ .סתנק תסכס רדס לע סו סיסיט דע
 ספ רכזו *  טוספ ץפקכ .ןווכמ תכוכ 5 ופכ6 סרומס
 : תוטלקס סע ועיכסי 6% רפ6 סיפולס 09 ןכ סב
 'פ ויתומקלע רפסמ יפפכ 1נלכס סתולומ 5ע ךיללסו
 וסס סעטק תויסל וסולכסי 6ל רכסס ילכל סכס יכ'פ
 יגתוכמ רכס לס וטעטו = * קופלסקסס לע ותדוסי
 רבדק סע ורמ6ב רדסס לע .חכומ ותויס לכיכ וירבד
 לכס כד ססו וכו ליעת סיבכוס סיממס ךלכל ספ 6
 ילכ |ע רדוסמס רודס 30 ןווכטרמסכ 06 קל "וכו
 :וכמיס ספוכ סימכס סור ןישפ ןוספ סז ילקו * דס
 חלוק וקעט סיסיו ודנככ רוע וכ סטע6 יתר( ןכלע
 ת6לכס קוק ללסק ןס = * ךללס קז 3 םדק לוסט
 כדסמ וס רדסמקו == *רלסמ לע סלופ (וס ילכל3,
 סיקלסס קויסל רדס לט וכייכע סוס סז יכ = ,* תולכתל
 ו קו6ת תילכפל רדסמסו - * קמ תילכתל וכ סירלוסמ
 ותווס בייסתי ןיוכמ תכוככ (וספ סמו = +/וול5 סכוכס
 'כ קרפ וכסכ סרוטס בתסט ומכו *טוספ ץפסב םדוחמ
 תויסרבמ ספודבק ןמ יכ עד ב'קרפ יפילטכ כס דועו
 קמ 6ומ קמ0ס לע סדוקס ימ) םלועס םודח לע
 רכד .לכל יכ קויעבטס תוסכקבב תפומס וינע לומעיס
 תכוכ לע סיקר .[יסו .סז ימפמ סזטו דפש תילכפ סל
 יכע טדסמ .וטלסתס סע ךר סכוכ רייוכי63ו ןיוכמ
 לע .סיפבומס ויפפומכ ועכטס : 435 יכדש סו לעו
 סולק (כ יכ/זו ו פ ויקומסלמ רפסמ יפסכ סלועס סולק
 ןפכ כתכופ וכתמ 63 055 סורכד בורכו ןיכע סורכ
 "ן6ב סוג וכרופס סכחס ירכד ובריו * 'תוכירס סכו
 תועד ךפס !ע .סלוו םקוטס רדסס קז ןכסת(ו "פ

 ומפסב .תודוסל וכוקל כ
 סופר סקכ וכממ יכ דכ) סלקמס ךפס לע 63 - טוטפס
 לכוו 65 0פ6 למס דכמ וכטקכ 716 ץפסס לע כ
 בקכס סמל סמוד טז קמ 80 *  וטיסכסל .ףוסוניפס
 טודסס .פיסכ לע ןומלרס ולמ6קכ סכומ5 ךרד לעב
 ככ תי שוקט רספ םויסס יחיכמ'' 50סכ דועו ורקלב
 06 ויקימסס סרגק תעוכס סלכגוס סמ סככו תלכי
 עועמ 753 טנטתמ 36 כבס. חכב 'פו ספק וסעיבו
 סו יכ ולמסי סלו * וסכ לכנוי ןמזקמ רפסמס קז לכ6ו
 סלועק דספי סרסמ לקוי סתיס ספ פופינמס סויקל
 וס סלכנקס סיסת 25 >  קפרוטס סעוכקסמ כרסינ
 ןיוכמ תסוכב 96 * בוייסס כ לע 65 ליכגמ תלכ גסכ
 תעפסס 05 ןוכרק פוסמ וסזו * קופינמס סויק קילכתל
 פרכויט ןק ממ רולו ןול5 קשב סלו * כט | * בויח
 ךופ = * סזכ סרכוו 65 ןס .* ץפקכ תודוקל ףוסוליפס
 פס ספ וינע סרויפ ןורסססו יפודס ןומ טלמקל לכוכ
 עיבטק רככ = * סיכוסלרס ףוסולופס ילכדכ רכזומכ
 י,ןפס .סיקטק מכ סיס ףוס יפומסכ סזכ ויכד6 רכס
 סדוק ו ןכדעה ו6וכפס לכיס רטפסב וכממ סכס לכ יכ
 סוס סיכייכעס כה לע ותלכיו וילסש ו6 וב רס6 תעס
 ₪ ועדמל פופכ ןומדק תי ונפס דוע ףיסוקו = * כו
 סכסו + כע + וכו וככ6מ סכקסו 5לו רכד וינע טלסתו
 'כ קרפ יטילטכ .סרוטס דע קפסק ןמ קלתסי לוס ג
 וקבשס ק6ז סככ | * 6 יס .ןוטלרכ וקוככתכ רכסו
 לוג דכס וס ימ סופו 5 סלו = * רבסס ירבד טפסממ
 וכיכפ לע ובוט לוק ריכעקב סיוכרס ותכוכ יל ביו
 65 ספ ך6 .> קיקי ךולכ סג וקכלככו ןכ קחומסכו סליבכ
 % כולזס 5 וככפו 5וכ סקלו = *סז יד ודו עינק
 פח וכווט םדסי דע וכטפס וכיביע סלרמל רסל וכתכיב
 ג םינוכ םדס יכפמ ןסי זקו * םלו סל סז וס יכ רמו
 ףלוכ .6וסס וכ קכר = +5 סוקמ ןישו פכס ףפוכ ולמ6ו
 ופ% סוקמכ .לכנכו .ללככ וככיס סוסו סיל גל גס רקי לכ
 סע וספיקי רכד .סופ ול סנוס תויק ילכ לע * תט5ס
 לועס זכלמ סוסו סרקמכ סוקמ ול וססי רככס תויק
 סיוטכ ןיסו :וכממ ופוללככ זוזי לו וביכס לגל בקי רסס
 יקלכ סוט דק רדס לע סלועל ףוס קל = * ןתעוכקב

 סעוכ



 תרוהי :לוק
 וכילס -* סבס (5ו סיוטב ילכמ = + ן6כלו ן(כ) סטומ
 חכ חוק סמו .עכמפב ליז ףוק קל ומוקתל ץוק (ו
 תדמוע .סלועל ץר6ס יכ- כוכס .ו-לוכדכ סוטילכ

 ומע ןי סזס רדסכ לכו סילגלגק קכסמ קילע לוכסל

 \ ".קסודעכיסלקמל םוקע

 הפ ז ןמיס ינש רמאמ
 טס רכוט עמו = "6 מוס וככתכט עכו סלותה
 טדקס .חור וכילכ6 6לקַכְס וכסולק קלה סענק לכחק
 לט .תויס סע :וכקמ תורויטכמ תוייכסולס פורונסט
 קדס דוסיטפ ילזוכס ןיכס * 'ס דוככב ס6 יכ סז רכז

 לככ - סמק סיסי = ץוקס
 תורוטס .ןוקכז = >טימטסו
 ןתויס סע"רכלב תוינעס-

 7נכ | לישרכסו = קכעטה

 קלקעס .26לכק סיטקימס
 קכל יכ >> + מרכוס ךמכ
 יכיל .סלנכט סמ ריכזקל
 עדכו פיככ וכקממ רסס יסור

 60  כט6 סלופס .תוקמש
 יכ סיכפ 6 095 לכומ
 סירוס וישר ידי לע ס6

 המ לע לכה רדס סשו * הבס אלו"היישנ ולבמ

 תרונומתהו זרוכיאהו תומכהמ וילע אוהש

 יכ תהה  ךבדב תודוהמ טלמהל לכות אלו

 סכתצק פולו םבמצע תא סירבדה וארב אל
 רייטצמ רואה םש אוהה ךביזהו םהצק תא

 רייטצמ בתבמח םשו םירבדה תרשעב עמשב

 רבד וא ץפה התא וחוא ארק תוחולכ תורח

 : הצרת רשאכ וא לוכד כ

 'ודמה דוס יל ךאבתה רככ ירזוכה רמא 1

 'מ6כו .* סושכככס סירוניק
 לכס נמס וכ קכרי'ס וכסלמ
 'ס יעיברכ .רבקסק רמסמב

 וסילשל יוככ .תוכסלמו ב
 6רככ סיקס סי .ךסלמסו
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 ו < ופוכיס .ותוקכ .ססש-
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 ךל6מ6ו .ךיכלק לכנכ כ לוו = * תעד ילכ ןילמכ
 * סכיב עדי ס5 דגס ץ96ידסיכ תייק ספי יבעידוסו-
 לע לע וק סינע הטכ ימוס עד יכ סידטמ סס ימ
 יבככ דסי .ןקכ סקכפ.ןכ6 קרי ימ < ועכטס סיכד%
 ךימסמ ץרק.סכק > + "ובו סיקל6 יכב לכ ועיריו רקב
 תכע ףיטסע וס יכ סלקנס 56 סילכדק םחימל סנע
 רקסו + ןמדזקס 35 לכס-וסקיכ עדו סע לעופס
 עדמ .סירכדב .תוכתוכס תוסכס לע סידקמ סס ימ
 סטכ ימוס | \* תוכומפסו .תוכיפסו תוטכסו תורוכה

 קיכל6 סמל =י סינגל גס לע קז למ6 + וק סינע
 * סקכ תעקושע ץרפס רט סימכ לע לוק * ועבטס
 ימוס *  קדשי סיעו לע וס יכ ררוטמק רקסע דע
 ןכ6 .פרקכס .ץל[ס זכרמו לע לוס = > קתכפ ןכ6 סרו
 ץק6 קלות ורטפכו = -סלועס תתטוק סבממט סיתש
 סיכככס לע רב יככס דסי ןרב רמו >* סמ ילכ לע
 יכלמ ףע סיקל יככ לכ ועיריו + סילנלגכ סיעוכקס
 יל סרושיכ קכק ספ םיכותכס כ סכס * ןוינש
 לכד תכבקב סלרפ ולכו = * סיטעמ 56 ירד ךותמ
 יכקו יקופ  ך> ידס ךופכ ספ .ךל יקחכס יכ בד

 . : ךטע סיק56 :יסיו
 ןיכסי'וכו'ס'ובכ ןיכע תככס 5 סלנת = % ןמיס
 ןווכ רסס 6 סיקכפ יט6רב ילזוכס ּ
 יכקורס קדס סמנק לע 'ד ןמיס וירכדכ לבסס ויכ6
 תמכח יכדעמ וסרכ למ רככ יכ * סמט ר(וכץכ כו

 יל ...לגלנקכו ₪5 | לג תנו ,

 קרניכשו 'ה .תרוכאלמו 'ה דיבכ ןינע תנבה
 ןפע .דומצ ןפו >> +'נפו

 רוז ועוקמ 56 תלכו6 ש6ו
 קקועק רכל ויו ספ וס = 2

 תוכוכיכה סטב -ןיסט עכו 200 ןוט6רה :ןמ .ןורססב
 סטנ ןייט רמזי ןכ < * טמטס לודכ סטב סוס לכס
 "וכככסו יכ6למק סמב (וק סכיכטס לל 6רבכס לו6ק
 > * כו זק ירככס ןכעק דועע 1% סכיכטק ספב (לו
 שוק "לבסס דקדק 3 ןכמלס סכסרככו  *פע
 < ' סמירכמ ךמע דרס יבכס קוספ לע טניו 'פ ורמסב
 שרככ = לוככ סכיכט .ץרקכס רכדה :סיס'ס ול ל
 "קרפכו + ןפכ בלס כס רטסכ קי דבככס סטקמ ץוס
 ס> סיכלוס ךיכפ ןיש ס6 סגל סוסו = ולפסמ סיב
 כלב ץופסי 03 קטמו <> ככיכ סלק ךפכיכס ול
 רככס ךרכתי .דבככק ססקמ ץוס סרככ \ דוככ ומע
 סיס כו = -* ךיכפל ךלי-יכמלמ .סכס סכקס ופרס
 וענעב קה ומע ךליס םקכמ קיס לכ6 \* ךכב סכרת
 פס סג ול למל ונוקכ\ ס עמסס רסס ןכו : ודוככבו
 'ס כ ךלי סטמ מ *  סטע6 קרב רסס קזק רכדק
 סגלת ןכו * סככיכ טד ףתכיכס ןעכ ךקפ * וכברקב
 וקכיפט יפס יזחמל לכו 65. יבפ 6 תוכל לכו ל
 ךילכ לשיזוע ןב ךתכוי רמו - 6םכיל יכביזסי 55 יס
 לוק .דובכק'סחז = >> סיקכיספ תיב רקלמ'סד רי
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 סיכזק סכס * ןכ ברק וב םריפס ךדוכס קס כ יכסרס
 6רכַכ- דוטכ לוקס רמסי ססו :> סכיכפו פיכו רתק וכ
 ןכטמה 6 650 'ק .דוככו קוספכ .ברס לט ותעדכ
 55פתמקו ךרכמסו = * ךורב וכ ועכקי ךי6 = *ותלוזו
 סירכד וכיפוכר ירבדכו .* 69 דכועכ סרככ דוככמ

 סיכל
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 9כ6 = י ךלבתו 560 וסט סכיסטק ספ לע ולו! סומיפ
 סילכד 3סיזוע - ןכ ןתכויו םולקכ(לל 360 סוכיימעב
 סנופ * לכע 'וכו ןח סיעלוינ סלוסו קנכקכ סיפולו
 סככ לע ביטק3 ותטפ יפ \ע רי6בכ סבלס רכס
 יס"צ ןמיס.יעיבלב ורק
 לצפ+ םכיארנ םירבר לע םילפונ תומש סהשו שלל ף55ב  כנפנס ספט
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 "ורונס ןיכעכ לוס סילטמ לטל *'וכו ? ועמק סויכו
 = .תוכוכיכק סיקל6 .ץפסב תורייטכמס סכ(ק עויכסורס
 * רכולמכ טדקס טור'לקכק וכסולק קלק ספנכ ולו
 פבסק 506 וכויעלכ טמסס לוס יכוכיככ ולטמ ססיו

 וכ סזו = "ג טיס יעיברב
 םמסס עלנכ ברצבו רקבב

 "קו וילט זקלכ וכ לוז ₪

 יקלבמ לכ שו זקלס יכ
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 סיטקשלס ' וקל סי\עפסלפ
 וזהו רפסכ-ןופל סימס ופ

 355 וסט רלממיו לכסס ל
 קזק לכשס ולפיו סומא

 %כ רומע רמיקס ופ רמכס לכרמאש רמכ סיאיבנה
 רשאו הגונו שאו לפרעו בעו גולכוא שאו ןנע
 ןנועמזר סווגו ברעבו רקבב רואה לע רמאנ
 קטהש יפ לע ףא שמשה ןמ ץוצינ רואה יכ
 שמשה םצעמ ץוצינהו רואהש רמאנו תרתסנ
 תונעפכ טק 5 תולעפנה תופוגה ךא ןכ וניאו

 : םהב ורואיו םחכנב

 ותויסכ .רקככ ץר(ס
 ץכו | קפוא 56 ורק
 טודוסק כרענ ותעיקסב
 יסיקכמ 50 מ סינועס
 היכוכיכ 'ועכומו תסס 1
 סיכז = וכי96  ועיגי לט
 "ןנעב סק רקלכ יחכתוכמ

 ומרק .ןיסו סולק לכסס וק
 לכ בכ" וככיסס קמ 50 5
 ונכ וקש יכפמ סיעטס ל סיזעול ןכ \* וכו סוקמצ
 תויעכמפ .תולרס6 ובס ית5כמ 6לירנ וכפסכ שמעו
 דע סירמוטט שי\ י וכו סימסכ יכסויס לקסי\ *"וכעי
 סט דומע 46 סיזמול ןכו "וכו סימס שלי סלבעס-
 סיק36ק וכ סירוושו וקככ סיוקתשמו ןכעה לוקעץ
 וילע ילמוסו פילבק ןורל 30 סיזמול ןכו יזכו סעפ
 רובלס .סיסי לטזכו ורמל לע "וכו ץרפס לכ ןוד6
 תלל ףל6כ יכדס רמי וי56 סיזמורט יק55 לכד סש
 36' ומורו יטשומ סת% רד רמו6 .ףוק וליץכ לו ןוב
 ףיסוסו = * בע וכו סלבס ףרל סוקמכ 3כנויט סמ
 'וקמק ןמ טרודס סטלדי סימוימדו סילטעכ קול סויק
 ןיכס5 סקוט וילכד תוקנע ומ סש לט6 ומ
 ךרכמס .תבטסמ .ןווכת 5רבכס רכדנ 05 יכ תולוסלא
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 לכ נויט קמ 0 מל סיסמ קר = * כו לסכ כ וידע
 לועו ספ רכוויט ועכו * רועסכ סלכעס ךרד סוקוצ
 לע .סזכ .ךלקמ רכסס ןיזש פולוק סט וכלכד סבי
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 ןכעה לוע ויס לככטב סז ךפס לע ליעס שוקק סב
 סקס וכיימע קל * 36כשי תיכ לכ יכועל סילכ עס
 סו סקיל( סיככומל סיסלכ סילבד לע סילפוכ תומש
 ברעבו רקכב לופס לע רעוכ רט(כו .: סיפיככ סכיש

 ןפילכי לט סילילס קר
 ופכ .וכתוסר = ןיב5 יסכיכ

 תוקדו = תוריכעב סתוכילו סתוטכ סבנמ ףניפס
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 סתוענמסכ .וכי3לךסמכס לוקס רולקו *  ותלוז ןווב
 *"וכו קופובק ך6 :  כססי לרטלכ סונטה ץוכיכ וככיש
 סדקמ שעסקו ץוניכס סכככ תולעפכ סקס סידי ל5
 דיה יכ ןכועמס סויב ןילס ןכו * ססכ ולוליו סרכז
 ופכ סיכוונ קמכל קלסתמ וככע רוגע וטרפ רסס
 סל לככ סבטפלס ועטו  *רתוליכעו ותוזל וכיס
 ףיצחתו . סיכווב לב טמטק רול כוטסתש קמכ וס
 וקלוו 6וסק ףולסס ןילו * סיכומ תלטע ותרוכסמ תל
 .השינפ ילי לעיכ פוסק ץןוניכק וכ טנופס רמסס לכ
 קוסכ ול וס לכס רויונמ שוכלכ ץוכיכק קלרק וז
 יכע וזו *  וכיכיע לנכ) סכועפ סיכווב לעב סיכיע
 רשובמכ רולט .תורוס לט רשפ  ןכעכ קפלכס תטקס
 1טוטפסק סכ סכס * וטסר) .עוכוינע :תותופ סכ
 מס יכפולס קדק ספנק יכפ לומ 56 יק36ק ץוככס
 וחככב לעפכ קזק סטנק יכ = * טלקס קול קרקכס
 לוככ קרע וס סיכפ סמכנ רייטני ןכבו "וכ רוש
 פבסס .מ6מכו ." וקכע לכמ 'תי וכוכיכ סכתסיס 69 ס
 סנעקו תודמס רכרו סזכ (כויכ לע 'ג ןמיס יעיבלב
 .קופלקתסכ לבקמס לבלט .תופלחקס רוכעב דל
 סמק לס יל קמולמכו * וכו לחל ססנקו תוכוכיכס
 ךופכ .6כ6ו 5 ןמיס ורמשכ 3פקזשי ןווכ ומנע סזק
 ס(לעכ ביכס ופ קנוכו ₪5 קפרמכ יתימר רבו לסקס
 סנוכס קרע ןכ * ססנה סויכ ןכעכ סיסי לטל תשס
 = .וכפ לע לופסו סרו כ לוככ פועל קרמ %וק ביבס
 'ז 'פ יטילטב רכז מרס תקל לוק סג קלועסו * ובו
 תככומס .ףיככס טפככ תורייטנזק סיק6 תוסרמ לע

 ובכל



 וס איי ט ח ןמיס ינש רמאמ - הדוהי לוק
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 רטט סירקעס לעכ .כפכמ סמ סול כולקו * ןכעב

 למ ויכויעל יכ דל קת רבסס ירבדמו | י טכ פ
 עוטה ןמ  [וניכ לויס סיסיט וקילס וכטסמ לע סד6
 ן < ץלכ לנוכ ס6 יכ קז ןיסז
 תופונכ | קיסבמס ו

 ץומיכס = פככב = ולעפכה

 כו6קמ בטסי סל כל דועד
 םקסס .סנעמ סק .ץוכיכקז
 ךטעכס .ץוכיכס יכ ןכ וכיסו
 ומכע = וכבי6 = טטסה ןמ

 ץוכוכק ןמ ךטעכס רו6קז
 וכרכזט .ועכ .ץוכיכס וככו6
 רול וכ וכבֶלַכ ןפכ פורוסלז"
 סדקפ תויכסולס קופלעש
 יקנ6ק .ץוכיכס וככיש סרכז
 וככושס  ןכט לכו וענעב
 ךטמי וכממ רסס תי וקוקכע

 וקל רוא ץוצינ דובכהןכ רבחחרמא ק
 : וצראבו ומע לצא ליעומ |

 רבכ ומע לצפ+ ךרמאמ ירזוכה רמוא ע *וק%כ סלב ולוליו טקסס
 ךרמאמ לבא יל ראבההד

 ; ולכקל השק וצראבו
 רחיתתש ךיניעב השקי לא רכחה רמא '

 זרוצראה לכמ רבדבץרא /
 0 יתלבמ .חמצ וב חילצמש םוקמ האור התאו
 | ידעלבמ זריחו תצצומ ידערבמ תצצומו חמצ
 זרודמו תרורוצב ויבשו* םבידחייתמו היח
 תומלש היהת גזמה עוצמבו סתלוז ידעלבמ

 : הנורסחו שפנה
 םבינכושה סע עמושינגיא ירזוכתרמא +

 יִכ רמלמס .תמדקסבו לפסל .תחיתפכ וכרכו רככו
 ןינע ר6בל וירכד תימשרמ וטפכ 0 (סוכ וס לז

 (כ יס ןוט6רכ ולבד ומ וכייכע ספסכט קזק דוכס
 גבול6 ולוככ פולכקקסו
 כעס סמו * סט ןייע "וכו
 פו6 ץוניכ שוק לוככס יכ
 גכִמ6 לתוס וככיש וכו
 < ףובס [וקטב ןמיס ועיכרב
 ספ וככל היה יכ וכו קדס

 ןוכו 'ד יט קדס ורעס לע
 : ופרוכ לע לבד

 +כתסקככ ּט ןמיס
 סקס

 ספ6 יכ תעקל יתיסלקט
 "מ דע חכ ןמיסע סלוגסק

 3 ןוט6לס ןמ חס
 יסלכמ סעכ ןמיס

 *'רכו מכ
 (וסס נועל .סעכ ם לקק ראש לע ןודתי זנרש* ץראב יק6 כו6 לוק קל ץוכיכק ול

 סללס קז ןי6| סעולק 6 תויכסולס תופונכ קי יכ
 סכר יכ | * סקיתונללמל פע יי 16 וקסקייכז " קכקש
 "ועקב וכו ס דוככ וכרמ6ב
 ורמ6 רפוס וככיפ קרתסכ ליסט ופ לע ף6רקפס סו
 656 לככב .תופכ וככיש ןוימדס סזו 'ב ןמיס יעיברצ
 לתססס ןיכע יכ * וכו תנטומ יפלכ טטטק פיס 6
 יכפע .וטוק סנע לע ותושרס סלעס תלוז וככיס ןפכצ

 קוו רבלמ יכדוע = * לפוכמ ץוסו סידילסו ןכעס בע |
 "קמ יפלכ וכו רקזכ רששכו ורק6 רכב יכויערב 63
 וכ דבלכ ס סלכעס ךרד לע פרקכו תמדוקכ ךלס
 וב .סכס דע ךלטס לכז לט סמל יכ = * ןכו 'ס לרוצ
 עוכשלמו ס דובכ 'תי וולש סיפרטכטס ןיכע ככבק סו
 'ס .דריו .ןיכע ןכ.סג ןיכסט ףוסוסל וכ סתע וכו ₪
 יקלוז כוסה ןוש תי ויל תיכוכמ סדיריס תויס סעש
 רקכב רוקק לטמכו וקש לע סכקכס וכוכיכ רו5
 סלכעס ךרל קל ןכ וכיל קפס ילכ קוש וכו ברעבו

 :לכלב
 : וכו יקל כוש ץוכיכ דוככס ןכ 'ח ןמיס

 ןד ספי וירכד .סיככ יכ 15 סדוס
 וקל6ס ץוניכס רול לוק דוכס ןיכע יכ סלוק ספיז
 רכסס סזרו * וכרכזט ומב יכסולס סדק סטנכ ענופס
 סע קזי6 לע קזס לוככק ןוכעב = רוסיב ףיסוס5
 * סכוט(ר) סגעכ דוככ ותסוכמ סוקמ קויקו * חילגי

 ותויסכ ועוסכפל קוידקקל
 םיעדוי לכסו סיעעס לכל יולג קדפק יכפ לע כככ
 סטול וכ ססוע סוקמ ידעלכע סוקמכ ותסינ' סקכ
 ךןומטס .סמודכ ןכ ןיסט סע = * יענע לדבסב רסיכ
 תעטוכקקס סיסכ 03 סג = * ץר6ק ןטככ קסוכמז
 ןיפפ סל6ק ןכש )כז = = רעו ינע תוכיכ רתתסס
 תולוכס ףונק ידו לע קכ וכ רכיכ סוקטק ססול
 + 'וכז תורונכ ויכסוי סידקיתמו .: תודמסו קויש6ס
 כוס ק פס ילכ וכעדיס קמו = -'וכו גזמס עוכוכו
 תודעכו .פולוככ סכ דסייפסל סילנוסמ תומוקמ סט
 עוכב יכ ןב סג וכעדיו * 6 ןמיס ןוטלככ סדקפ וקכ
 ישיקחב סכיש ועכו סכורסקו םפכס תומלס יקת גזקק
 לוככס .ןוכעמ + קופלס קתמס לע וכדמע + בטיס
 בסיס עכמשכ ספויסל יכ * סיכטוי לכס ליעוי רטק
 תומלט .6:כי וקזועלו סגומ תוקלטל לודב ףכמ סל םי
 ברק ירבד וריי וז סכוכרבע 55% * רכודמכ םפכס

 : 'כ לכ 'כ רקס ג רוס רפסב יפדסס
 5'כ | >וכו סיככוטק סע עמוס יככי6 או ןמיס

 ודעמ יב סיסת לו סוקת 65 וז רכט
 לע .דיעי  םוסספ רבד לע תכעסכ ספויסכ סילוסרק
 סגכי< םרבד לס טפכק .תולטסכק יכ = * ןכפס

 גכסכץב --/



 . ,(תלוהו לוק
 : סלועס יטכ6 לס לע קס לתיב +0 יככוטב 5
 ןכ רול סנו = = "וכו ז סכרס ןכ בו ןמיט"

 יכ 6 \ * תרכל וכמזכו ספיו קרכד = =

 קלוכס קתויסב+ססכ תת ףיסוק 65 ת6וכ .תעפ\

 נו בי ןמוס ינש רמאמ
 סקכ ס(רכ תיילוגס ץלק סכר( קלונס סע 30רש
 "= פנככ קעונס סע ורמסכ יכ .> יק30 ץוכוכק תלועפ
 'ץ6ב רקי סיס סרכדו * תוילוקק תודוכעס ןכ סצ

 םלטורי יטדק רסכ :יכ ('כ ןעיס ) לקוחו ודי לע
 "וסר סיבסוימ קדומלבו
 \כ סנו סעכט .יפכ ספ
 1605 סיתודוכע תכסלמ

 65 /ךלמס 'תיכמ .ק3 .תתפ\
 דכו עב יפ לוו = * סל סמעי'
 רט 507שו סע ץרכ סיס
 סתלקכב ספקסקמ וסוסרצ
 ןיפ \ סוונכ :סירסו .סכלמ
 ןטז טופס ק סרי ד רו
 בכיתסל סבלו תסכל רטב
 סויסס קוכר6כ | כפל
 תודוכעכ סרמסלו סדכעמ

 16 * סקסלכסל תויופלְה
 ילי 5ע ומע ותקדס רפכ*

 כט6  סיתוסכק סיטעמה
 סלל סדוכענ לסט

 םירמוא סתאש הז טכרהןכ רכחה רמש כי
 אנ ולא סרכה וב הילצמש |

 ;רדובעה םידכועו כינפנה וב םיעטונ ויה
 הל,מהו יסיכנע השוע היה אל בהל הי ארה
 ירלוגס איהש סעל איה הנושארה תדחוימה
 םכע ?רזב רזע ץראל שיו יתרכז רשאכ בלו
 םכה רשא הפ תויולתה תורותחו םישעמה
 תראזה הלוגסל ןכתי אל לבא םרכל הרובעכ
 הזה םוקמה ידעלבב יקלאה ןינעה לא עיגהל
 רה;ר ידעלבב םכרכה חילציש ןכתי אל רשאכ

 הוה
 ואבנ רבכו ;רז אוה ךיאו ירזוכה רמא ני

 . השמ דעו ןושארה םדאמ 1
 . ןכ רחאו םכידשכ רואב םהרבא תרהא ץראב

 'ם סכ 50רשי סורק רקכ
 כ יכודכעי סט סיק%6
 ספט ץר6כ .ולכ 5?רסי תיכ
 6 טורדק ססו  סכרל
 תופס ק6ו = סכיתוקורק
 י סכיטלק לככ סכיקומטמ
 תרוסכ .רכז תוריעו סיעכו
 כ5ק .ןטיס ורמסכ ססיכש
 טופ >ןויככ ='ס  קסכ יכ
 סלק ןמיסכו רבו 5 כמומל
 909סי קי 5 רקכ כקעי יכ
 תקלכס לעו < *וקלובסל
 כןטס רקכ קוס סרכס
 וככה רסס ןוככלקו זק
 3 היקערזו 2- ןמיס עטוס
 סנרתמ ןעכוי קעדכ ץרשב

 סליקעס .לעכ כתכס ועכו
 טירכמ .ץרסכ 55 ורק לע\
 רעפ ףוס בקע 'פ וגו יה
 * הרוש ולכ תיבס למי סלמכסו סתמכסקבו 5
 רק וטעטתו ומפיבת ולטל  ךרל לע סזפב%
 קיס .סלכ ( ג ןעיס קיעטו-) רמ6מ דעו רובו ךקלחב
 קרופ וסעטיו וסלקסיו וקקזעיו ןמט ןכ ןרקכ ידידופ
 תוסעל וקיו וכ כנס כקי סנו וכותכ כדנמ ןכיע
 ןפנ ( 'פ ) ןמיס .תוריזז סועכ .ירבדכו 'ונו סיככע-
 םרטתו .סיכפל תיכפ סעטתו סיוג טלגת עוסק ירכממ
 וכדממ עדו סעט כוטו 'ונו ץר6 95טתו סיפרש
 'ופכ שילקו *.דפ רעט סדיקעס לעב סתוססייתסב
 סלכס לטמ ככקמ וזז ל לוקו = * ג ןמיס וקיעטי
 םרדמ סלמסב סתתפעכמ סרעכ 'פ תובופכ תכטמב
 סכביב סרכב סיעכס יכל קילוע ןכ רועפ6 יכר םרל"
 ןמ . ץוכקס סמ פוס סרכ סבמרק סט כתכו * כז
 ןיכעכ ןקז .וכוסב סככיכ סיטכקתמ ויקט סימכהה
 קלעמסו ורמסכו = = כ:ע סל וכע רמק סרכ רמטכמ
 רש ץלס ויס סעס ל ןווכ * וכו תדחויעס
 סתיסְס ותככסכ בוטחל ןיפ רומלכ תועכפל ןכומ קמ
 ץוסט סכוטסרס דחוי קלעקס קל * סע פכל קוט
 קלונס סעל .קל קתיס 5 יקלפק קוכדקו קקוככס
 'יסכ וכ עפלרס כתס סו קבודויסזפ לוע [ק5 שש

4 

 : םירצמב הימריו * לבכב לאינדו לאקזחי
 יעד < ןוכימייקסו וילע

 * ותביכס תיכ קערקב
 זמר ירכז- רטסכ ורקקכו

 ק6למ קלכ סנ = *ןוט(לס למלמקמ טסו מ ןמיסל
 ךיחסמ ךכרקמ (יככ לכל סיטפוס 'פ ןכלמרס לט וכימו
 086 ספוככ פס זומלל ךכרקמ סעט ורקזב יכומכ
 ןויזס סיב שמ כותכס .סב רמי ךכלו 36רטי ץרלב
 ןתכט וכ ךיספמ סעט ןכו * ומיפוכר וכיכזסט וכו

 סכילע קר וול ןתי ילו סימעס לכ לע סלעמ ךל
 (תליכמב .תלז לכ וכתסכ סיכפו0כט קוסכו = * דש
 < לכס לס ל \רסי * ןיכק וקכקכ סעבר%ס סרמ(ב

 תקותפכ סז וכרכז רככו = סרותסו * טלקמס תיכו /

 5םסכ ותתמש לע תולוסל וינס ססייפמס סע רפסס
 : זק ןמיס ןומסרב ותרכז
 סשמ דעו ןוטלרס סדפמ ו0ככ רככו

 ןיש יכיע קלרעל = *'ןכו קרס( רב
 ל = = ק36םס ללככ וכיבר ססמ 3 סב ןוטסלס סמ
 "וכטשכס ןכו * ללכב דע לו ססמ דע סד6מ יפטמכס
 ָסכְקְו י וכו לטקוסי ךכ רח רמסס וקכ ךליו קסקמ
 סד05 וכיטט פירסט ילכד סיעטק) ית6 סוקמ
 ותנרדמ רט6 ע'גמ ות6כ רחל 5לכ ססוככ ןוטסרס
 * קכטעכס ץקספכ רכס רכדכ 36רשי מ סלעמל
 סיס רט6 ןיקמ .דרפכ וקפס תיער יכ יתרק( לע
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 תרוחי סיק
 "וכו ךיח6 כל ישו ךל הלח קומל 60 106 לכי
 דחימ רכסה סיס .וז ק3לטכ 3)ככ סט סיס ס0 ןכ
 סעטכ .ועילכמ סיס פלו-טרפב .ויפודו6 לע סבוטפ
 רכזומ יכלכס טפטמב . רפסב ריכזו לס6 קכוטתמ
 +:סביס ותכו .וריפכ  קלסע
 הטמ תווככ לע פסי
 "ורכמכו ןידטבו ברוס רקב
 םירכל ילו רעו6 ןיש
 (= | "לכ | "רכס לס ןתכוסתצ
 .ת6ובכ לכזט סמ יכ * דוחיכ ומייכע לע לוק עקסב
 תפוככ לע ספ יכ וככופ ןיס "וכו ןרפפב ןרקלו ססמ
 ךתולעסב 'פ 'ק רכדכ 9וקס סוקמכ דחי סנ ספפלפ
 < ןכ לע | * ומוקמכ רסבתיס ופכז וגו סכתסלטו
 תסוככ לע ותלססב (קימפק :גילכס 05 יכ יפרוש
 ללכוי 05 ייסכ כטקכ וכיכע לכ תווקל סירכמכ ססופ
 ף5 וכ 65 פת 65.ןכ לע-סישיככס רתייסע דכ סומצ
 קת ברק ." ךכל ןכוטה סוקמל .ץוק (ככי סכפ
 רס6ו = * 31 7לפ יכנטב סרועק בתכס סל על
 ספוכככ .ופו6 רמוסט רבד -לכ יכ ותו ךעידוש
 סי6יככק תסוככ תרוכב 610 סכמס ו6מס סז יסרפב
 תסוככ סכמ6 *ויכקס סבי רש השע 7 6

 תחפ קלט יפס יקרפה ולקב-קכ רב ל וכיבר סטפ
 סכמס פיככ .ססמ שוקו  יסזומלב לו רוסיכב 5
 ןיכעס ןכו = * קופסכ רתלוז לעו קטמ לע ילכ6 רמו
 ויתותוח יכ .וכלוז תוסלפככו ויכו6לפככ .דוע יש
 :רכזו * לסלע | * סיסיככס .ר6ש תוסלפכ תכמ סכי6
 מדע ורמסב וקלפכ רט לנכס ךותמ יטרפכ ססלב6
 וב לכזוסמ סמ .דפמ :וקייסק לוע .דיבכסל ססמ דצד
 + בקלפי ץר6מ דפו קוסל סידסכ רוסכיותויה םוריפב
 ןמ 15 טלפמ םיסיו לכס 56 ככסס ברקו ןכ לע
 קוסט ורמפב ןיק תלוככ לע ותכעטכ 5לככה יטוקק
 רס6 6יסס (יפוקס .רוסת ןככו קמנע יס ותסוכב
 סעטל ךרכוי ססרטשכו == סלבט סיבי תפל סת
 ורכז .דועו :* רקכפיס ומכ קוסקמ סיבי רכס רסק
 קמו: * סימע סכל דמועק וכפסי טל ותויסל טרפב

 30קזחיל .סדוק ותויס סע ותפס ףוסכ סירי לסוס
 סכר יכיסינרייפל ותסיקפב דלק בתכס וכו ןזזכ
 תוכל לכבכ סתיסט לסיכדו לטקזסי לוככ ךומסל
 לוכבל שיק סנס סידסכ רוסכ סוס ווחקכ סקס
 יתעד יפלויסכ תטרפ ןכשרס רכדכ כטחק רעכט ל
 שלש םורופב וז סל6סב רוכול לפסק רדסמ ןווכ

 %ע רט6 תובסס תסלטל סיססיתומס סיטיבכ לט פופכ
 לכקפ תכוסקכ ץכיש ומכ רוס סקובכה ןסיפ

 ב 7

 ינש ףמאמ

 תובנתנ אל אבנתנשימ לכ רבחה רמא דלי
 הנה הרובעב וא חנסאיכ 1

 דס | /ףו נו מיס
 "סתיקס .סקלכ(כ ּויִכְמ קמ קפסס יכ תכסויכב
 רש ץר(ל סועינק סירכדכ סידטכ רוסכ ותסובכ
 :ףנכלמ יכ ופפועי סיתטכ לכככ :5(יכלו 56קוסוו
 'ץרכ וזכמכ רבכס תיכט קבס 2 ססכ סתיס 'רכוכס

 -לעו = * קיבק ןמוכ ל(רשי
 \ קירי 6כ .0)6 תיטילטק
 :לכלמ וכ סורכזב 0ככטכ
 'וכייכנעב ספסוכ ורכזכס

 סיס יכ  תישיס סכס | | :
 ''כקיט מכ לרטי ץרפכ ספוככל ןכומ (וקס סוקעק
 טפטמכ .לקטמ .חור) רבסמס ןתכ סכקו * סו רחל

 60 :וקדכ

 ורמש *רוכעב תל יסרוכעכ וסב ו ןמיפ
 סלט סתויס ורוככי סיתורותו קיקוק |

 ןו6כוק יתסו תיתינכתו קתלעופ סכס ףרוסל תסמסמ
 סימלפמס רוסיב ףלחקס פל ורמטכ 706 רובד 6
 וכ סירכלמ .ית(כב יל קס ספע סו רובעב ורוס לע
 כמה תליכ6 סיסט דוכעס .ת6ו רובעב .יפ עכ('רס
 וכל קטע ק וכל סוכט נמס תלחת יס ץווס לכלי 5
 סירכלמ וכ6יכוק (ל טסו ירכקמ וכפינוספ דערתו6
 ןידכעת ירכממ סעס ת6 ךינוסב כותככ ודבעל קל
 סכתפ יתסנוס רסש בותכו סזק לסס לע סיק56ס תש
 עכלרסל ןפכ דע סיקלפל סכל ,סויקל סירטק ץר6מ
 טריפ ן3מלס סכמ( * תופילכת קכסל וז קלמ םריפס
 יקכב יל 'ק ססעט קז רובעב יכ 'מ6כ תלעופ סבסל
 רמפס ןיכעכ תסזס סדוכעק תש לכוע יכ6 סירכקמ
 יכלו = סמל רטפ לכ 'קל זכוז יכ6 ןכ לע סטמל סמ
 כס יכ סרוכעב 'מ6כ רכסה ןווכ ו פק תוכסה יכיע
 דקטכ תל קנוט (יככס תסוככל תלעופ כס ץר0
 קול6 תיתילכפ סכס 6יס סנו :תיכה ןמזכ סכ ותויס
 סשוככס ןככו *ץרשס ימויכע תילכתל ססובכס תויסב
 ץראכ .סיככס .תויסב 06 סיכפ 'נמ 706 לע קרוס
 16 + פיכק ןעזכ קב סיס רככטו6 = סקנע לש
 סיכטס וככרויס רספישו = *סי36 .סיעינמ סירבדכ
 ך5 קפוסישו => לוקו רפכשפ ומכ סתס3ס 16 ססמ
 יטילסב .סרכוכ קרח6  סכס ק?וככס ןיכעב .סכק
 ןפכטלכס 'טוככס ןיב רכסס לידכס רפסכ יכ טס ןעיס
 -ןוטשה תיבכ 'תיס רככטכיכטס חככ יכט תי יפכ(ל
 סכיכמס קלתסקכ סקלתסכ רספ יכקכס 'ףוככס ןיכו
 עיכקכס תשזק '?וככס תווקל ןיפפ רמוס רעב :רסימ
 פסו ססרכש ופכ לולב כ רוכעבו 6לפומ עב %%
 פק לש6 סה יעולקו וו56 סיוקמ וכקכ6ש קיפמקו
 תנרדוניססטכס וכקי סשכמסבו סכיכסל ןועע ספגעב

 ת6וככה ג ג 2



 חרוהי .לוק

 ןועמ .לודב .םכ סס נמס וו6כ .תכל5 .ספוככק
 דומעל ססכ חכ .רט6 סיקיקנס .ןק ןקו = " סכיכמל
 תככרשמ וסכוכ ל יטלקמ ספויסל ךלמ לכיס סוקמכ
 = 700 ו מעכמ6ק סקו"תי ותכיכס
 לאקזחיו ;רב רובעיש ידכ םכהדבא אכנתנ זק56ה ץוכיכק תוטספתסל

 ינש רמאמ | /
 יור סיימ סיסי לט6 56 יִכ וכפל ירק .* כ'ע ומס

 < >דו = ןמיס |
 :גקנלדמ סתיס לכ( יכסלמו סירכז ינסכ . תורסוש
 = טו שיבכב סכוילע סלעמ סיסו ידס סופו סיק56 םוכ
 סע לימד יפודע יכ6לעו :סירסז ינסט ורמ6 ןכלו
 ככ קיס 65 שוקו סע5 סיסולט סישיככ ויס ססט

 סקש יפל לז סיקו סולט
 ץכקסכ | סלטוריכ = ו6ככ

 :תיכס .ןוככמ סיכה סיזע ןושאר תיכב םיאצמנווה הבכו הינפמ לאינרו .ןול6ס .תטנודל, ס)ועכ
 עיגמ ?ריה האצמהב רשא הניכשה וב וארו . ןמזכ כפל דטוע ןכדוש
 םכדא לכא הלוגסהמ הל ןכומה לכ האובנה הכפק רכז כט חמו תיכס
 יכפמ וככ6 ומעט ןפכב 0
 ה 5 יקכסב סכורסע ותויס

 5כ סלע קל ןתי 5לו ףיסוי 65 6זק כמה ןמו'רסבלה
 תופי רט עומכ ןוזס דועו"כורכזמ רבע קמח ןכ לע
 .לע'כעפכו כועם סיס וז .טכס וכ דועו כייכע לע יעקב
 כב 65 לרוכב 16 ספ סיק 553 ספ קורכזכס ובס
 ךל ךל רמזכט ומכיסכ הובעוס ידכ:6בכסל םיש רכבו
 סלכ5 רוכעיו רקלויך605 רסס [060 96 ובו ךככמש
 רק ו3יפכ * סיכפמ ל6יכדו לקוקיו וגו [9ב
 ופבכקכ .תמדשל (לרשי בוס לע יכ קפילכנלו סליבטב
 3שיכד .תסוככ לע וירבדט .רוכס עקוססו  :ססיכמ
 "הפבו נמק עפ וילע סיכמו 315 קלכק סירתוש
 סיטכפסו לכעס ת6 ילכל לכד .יכ6 יעושרו קנס
 סלודב דרס 556. קפלעס קש וכ 63 ימע ויס רמש
 (עיתיסו סימרי רש סיטכשק ןקכיכ שמ *-.ססילע סלפכ
 וקכו6 = * יכסלמ\ סירכז יבק סז 626 רכ ץויק יככ
 ופידע וסכיס *ןסיפמ ףידע :ּוְסיִמ * הוכו יפילע

 ידע וסישו = סיבפ סל. וקו6ו ישיבכ .וקכוסל סוכימ
 ולמשט סכס + טע י רוזס 65 וקכישו זס וסישד וסויכימ

 'יכטמסול ספ ספ ך6 = 6יככ 19 קיד סוליפב
 רמת צעק סילס סעטמ יכממ ס-סז תכוטת יתתב
 * קופרכוריתסמ וילע ולו בו תוקפס וליעס ירק יכב
 סימעפל קויס סעש סזק 6 פקס רוסיכ %ע סכ-
 * ןוילע עפס .לכקמ לכל 5כוכ סישיבכ סט 38 6
 סעס :96 :ילט סיככ ספב :וכל .דוסיו סנעב-סכס
 (יככ 'קכ .ןכל וכ וכל וז ךכד סעילוקלו .סנוקכסל
 סיובפ שיככ'ובו ךפ סוקז-פיככ פו סוקפס ביכ ןושלפ-
 סעס ל סולטס לע רעפכ סיככ סס דימתס וגו ךיפתכ
 סלוככס סר קשריס ימ סכמ6 * ולסומו וע גסבסל
 62 קזופ 16 סקול לקו סעק 56 ילט סיסי לו
 * סרב 960 רכד סיק ןוכע וקזו דקויע סטב (יבכ
 סלכ5 סיס 05956 + סיק6 ושלט סלרמ קזקמב-
 5יכד תבכדמ לזק לכ סיס ןכו .* ותמוופ קולט ץיבכ*
 ימכרו'ולוכב סקל רבדל 5שרטיפ סולט ץיככ:סיס 798.

 לע סתו6 .סילוקוע .ויסו
 5עו תורטעמק לעו ןינכס
 * תוירככ סיטכ .תקסרֶס

 עפ קלע 3 יכל סכעש 0
 ףידע שוק סיק סכעקק .> סע) קולט סיס 65 ןכלו
 תופרמס .תנטה ןיכעב :יכשלמו .סיִרכז גס קבופמו
 ווק רככו :כ'ע "וכו וסר סלט סמ עופלל סכז ףוספ
 סייופל ויק סכ תפוס תיכס סדמ וז *'ןכו סיסכמב
 רככ יכ ץר6ל סכוחכ היוככס סקילע .לוחל סיכפמ
 יק)פס רומק ץוכיכו סכוכטסו * יכל ןמזכ סמ וזכמכ
 (*פ'צמלמ סילקעס לעב רכדכ) ןורפק \ע קכמס
 תועלש-וכקו ךכל סיככוס סקיכפ רכע 36 ריס
 ךרדכו .* סוקמ )ככ ססכ תנקוכ סתויק) קלוככס

 יזוכ ןכ .לטקזקיל ם לכד "קיס .סיק 3קוקי לע
 יקוס פבכמ סיס יפע ימבס לסכ לע ידטכ ץר6כ ןקכְק
 יכלבס סולכלב 6 וכ קז סעטל וככרכוס 63 סלוו
 קתוקט ומכו ליכטסו ץרסק יכייכע תילכעל סיעיבמ
 .ןמ דוככס .תעיסכל ,תזמורס ל6קופי לט וז סובב
 ןמומ .יעוברכ .ופטט יפ לע רבסס רכזט זעכו תיבס"
 .לסוי קכ ץכויכ לעו סדנככ קר סליכסכ הז ןיסו * ב
 .סולכדכ 50 :סקטט יפ) סיס רככט סיס לח טרדמ
 לש ויתוסוככמ סכרסכ סתילכתלו טיל סיעינמס
 רוטט ועעט  סודסכ רוטב ססרכס תסוככסו קוקי |
 ."ץרסכ ספיד 032 6קב סיולל קסוככס תויסל-
 רש .ל כוט ןרקב 15 רמפכ רט6 כקעי 50 ומעט וזו
 ףסוכו ץר(ס קולכפל ופסובכ סוס יכ * ובו ךיתוס6:
 פו סגסס ספרטכ ץרכ ספוככ ול סמדק רככפ כב
 סיס רככו :*תוכב סכוכטה נמס תעכ סז סיס ל
 ןק .ןידמכ ותפוככ לע .סוססעטב ללככ ופגע ססמ
 תשודק דכמ ןק = ץלפס .תולכקל ותסובכ תויס דכמ
 וכ ןעככ 6 ילוכבכ .55ככק סוק36ס רסכ ותסוככ
 וקנרדמ יוגע קגנפסל יכ תוסרל יתבמס ילול-6כוט
 ליס סכממ וכ ויתולו6 לע ותל(סב ךלמס ןווכ 5
 ססעפ ופכ .קרסובמ .פיטרפ סכוטת ויל דיל יוטר.
 ": וכרבד רטסכ טוליפכ ותל6טכ .סורכוכסמ ותלוזכ
 ע סכופת וקידקס ירח = י'וכו ןוטסלס סלק ככל

 ססלכ6 ,



 ףי .ןמוסי ינש ,רמאמו הדוהו לוק
 'ץרס ןל \יק טלונו 5כס גרסכ ךכ ךופמש וכו ץקק קלססס טוהיפב .סילכוכס . יכלו קוקו סקפכ6
 סדמ דננכסדש קיפודו63ע סופקס קלפכט פיקס = .לח(ובווזמ וכ סומלי לע ובויבע רס) קרו *ךלןק
 ץרוכ ספיד סיס מש מל סכו"ובו ץיק ףנוו ורקלב פס ," ץסופ מכ סיכק תסוכככ \3 קולק סע ךכ
 יסיפפ .כותכס ופפ יפנויס .סירכדס סי/כ י 399 = 79,769 ןוטסרק ץיק למ וקובע ריגל לבל קתע
 סדסמ :ורמלב -ללככ 6
 רכוקווכ סטק רעו ןומללק
 לכק סע וכויכעש וכ םטקיו

 סלח קל ויק 'ק תשוככ! |

 סתיס .ךיח6 לכס ילו ךל
 -ןיפולכמוי 965 סכוסכ ול
 .ר0ק .תילכתל  וו3

 קיה סע - .לנווזל ,-קמ
 : ףוס סי תְעיִרְקַכ יקק6ס.

 יכ חיכוסל ויכפ ס ו
 לטוע קוס רס6  סוקקש
 דש קסוככל תעב וילע
 לוזביט סמ סזו + פוס טד

 סתויס .דנע .וילע -.לכפה
 "רתעדכ ויכס לט ותד6
 ויקרפב לודגק :רזעיל6
 סדק (כי סד(ס ת0 םרניו
 רסכ ןדע-ןנל ץוס ול כסיו
 דע ןנ ילעפס  סירועס
 -סשמו סורוקס הקל ךומב
 .קזמטרליזקק סמלו וקקל
 לפ6-סמל6ס .ת6 דוכעל
 עדוי כנו :כע יסטק סקופ
 + סט כוכק ותויק לכמ סז
 ןיק .תריקס-עועסכ סורקו
 .סמליכויב6סוקונכ סתיס
 ו 50 :קופרכ--דומעי
 ..לכ וכ סז לכלו * כרממ
 סל ל55:ו0מ0ב יתעד
 ותמדס סיס ףיקןופ6לש
 קמדקס (יסְ וכו קמ סב
 כפכמט ומס ןיק תודו6לש
 קלרקכס .: ךלוסו :וכייבע
 (כי\ ולמסכ -'זכו 'ק מפל
 <: סעט ןפכו : 'ס יכפלק ןיק
 ןמפכס קמ דכמ וז ססילקל

 ימ ונלבק רשאפ-.תמ-הבו ותמדא התיה אוה
 םכהרבא זוהו פדא תוגוו העברא הרעמב
 ץראה איהו האלו בקעי הקברו קחצי הרשו
 'ה ינוע דימת הילע רמאנה'ה ינפל תארקנה
 ןיב הרמחהו האנקה הלפנ הילעו הכךיקלא

 ובלו ותלוגסו סכדא םוקמכ זרויהל יוצָרד
 היהיו יק!גה ןינעב קבדהלו ץראה תא לוחנל
 זרגירהמ עריאש המ עריאו הפילקכ ותלוז
 תוכלטס סרטו 5 ( ירירע ןיק ראשנו ) לכה
 שרוגמ אציש ה יגפלמ] יק אציו רמאנו תולילע
 ץראב דנו ענ היהו ויה הבש תאזה ץראהמ
 "זרשישרתר זוורבל הנוי סקיו הנויכרמאנ ןכו
 םוקממ 4 יכ חרב אל ל יטפל 5 :'ה ינפלמ
 ועממ קרולא םיקלאה ותוא בישחו האובנה
 זרומדב תרש דלונ רשאכו * הבאבנו הגרה
 קדיה ומלצכ ותומדב דלויו רמאש ומכ םדא
 ערז סיקלאיל תש יכרמאשומפ / לבה םוקמב
 .םיקלא ןב ארקישיואר זיהו לבד תחת ךּהַא
 ?רגררמ הש תוהה ץראל הכוו * םדאכ
 עמשיו קחעי ואנקתנ הילעו ןדע ןגמ הטמל
 לאעמשי החרנו קפונפו כלכ רקעס קסכי סיסו לכ
 יתכרב זחנה וב רמאנש יפ לע ףא הפילקכ
 זרימלועה הבוטב מוגוותוא יתרפהו ותוא

 רמול הצור קחצי זרא םיקא יתירב תאו ןכ
 תצבה םלועב הכוטהו יקלאה ןינעב וקברה
 וחילצה סָאו יסרפל אלו תירב לאעמשיל ןיאו
 בקעי ןיב קראכקה קרלפנ תאזה ץראה לעו

 , "ל ְּל .-

 קקמ) "0 מיע | .לימת סילע ל

 "םכהמ הזיא תעדל וצרשכ הלחתב ןיקו לבה

 .רחא קחכיכ וכקתל רפפפו וככוס 6ככ קחציל מאבו

 סעעוט :תֶכיִתְככ .סיחמסו
 סיקל6ס - 56 ופנכקז מל
 ןיכע סזו * סככרקידי לע
 :קיסס ץרס ןל ןיק יפורב
 לכס תויסל | *וטכע לכ
 ןה .יכ- וכרמסכ קופל
 דכ תפיסכ ומ דדוקכ ןקדכמ
 ץלשס | ןץ םרונמ  סיסיפ
 סזכקק סלפכ סילעש(וסס
 וכנ ץפס [ר6 סתויס לנמ
 םיכיעס לכס תומר6ס לכל
 ןקלוכע ףלס *סי36 תופוכ
 'וחכל סב טקכ קס ורכב
 ''תומרסב = וקכעל = סקול
 לכו עכ סיסו .* תונקלקע
 לדוכ .טיפכ וכ 5 ץר(כ
 תפס עבט סזו * ומוקממ
 ופנעל סיכסמ דע ותויסל
 תש 0 ך6 + דכ לכמ
 סתיק לש ןינולקל וכטפמ

 7[ .30רשי ץכפכ סתמיד

 :כובס לכס וקפסס לכ
 ססמ זו (לו : וכוככס סנ
 ץפוס ףיסוסס דע לכחס

 :םילעסעב :וקקוסיו קזכ
 .סלחת ופיכוסב טומי ב
 פלקכס ליס ללשי ץכ6יכ
 סכויכ רקשכס וכ ס יכפל
 יכרד יפלו "ובו סכוי סקיו
 וכקכספ סמ לע ןקפסלוע%
 סֶפובכְה קפידקט סלחת

 6יככס ספ .סכמס ו ץלץב
 קרופ סכיכטס .תויס ןמוכ
 פעופ סבס סתיס *תיכב
 ₪5" ץלל סבו 5

 סנוסס לפי ץרשמ :סלככ קוסרכ סכוי דומעי
 לכפ סז \ע .וככעט סכ קת ףיפוסו "לכ ךו6

 כלכל סכזמס 5 סתסנב ויס6 סע 15 קלפכמ קלכסב
 ת פוסכפ + וכו יוכלס סקמ קזוש סיתוככרק ודי -

 בו ו

 קפולנו 51 ירכלכ ספוככ סמוקעיבי 60ךמס ע
 5וסו סכ 6ככסל סכוי סס כסוסט קלוכמב ורנס וומ
 םכויכ = סיסולס = ימ טי ךייס סכקס 3 יטכ כתכש קמ

 ךכ 52 7 2



 רמאמ תרוח לוק >>
 ךפעמ סקיל( וכו טס ךסיכסלו ךירח חופפל ךכ
 יעממ קיל6 סיק5(ס ופוס ביססו ןסכ ורמסכ רכס
 בכפו ליסוס סז סלע סז עפ ' סכ ץככו קדס
 יסטיטרת וסרב סלומ םודקס [רשכ ס די וילע סת
 וכלי :יקכוטת יכפ .סו6

 .די  ןמיס 5 נש
 בקצי ןיכ .קאכקס ןיכע- קיס ןכו * ככ תל "ל

 וטע קחלכט סא סז לע סיכוי" סכלככו סרוכככ וטעו
 :ססיכיכמ קועדססו = * ויש כי יכסמ ץרס 50 ליו
 תעדס וס 600 * םירפי סיס( ןיכ רט6 ס6כקס ןיכעכ

 סנככ סכסק וכ סמ ןפוסכ
 סלונפס תלקכ לע סקופ סכע ושע החדנש דע הכרכבו הרוכבב ושעו | וכסיכקכ יכ ךל יפוקיכקו
 סכוק = סקוככס .קורספמ
 * ץכלכ קתומידק סע 5
 הז כמוס זק רטמש לכ6 פפע סכויס לע וכרזב 5
 ותסובכב עכומה ילוסו :'תי ותמכחמ יופכו יולג עכומ
 ךיפו'פרסק המופ יבייבעל תע במ סעויס וס קכוי לש
 סכומ ספוככס תורטפש כל סיטכס וכל יד סיסיש
 רכס טקכ דוע .* ומרכז רפ6 תוכסה תחל 'ע 5
 לוזוע ןוק סיסט ת0זס סכפס סויקל ץפס ירכד ףוכמפ
 תסכ בועכס סמ דכמ סו תיכוסו * ופככה תעב יב
 תחת רק ערז סי יל פט יכ סדפ תומדב דוכָּפ
 תפ לט ותנרדווט סזמ סשרכסיכ .* ןיקו גלה .יכלכס
 - ויתסע .סקוס רט לכס לשותבקלמ תמנוד ןונע
 -:לס רקלכב ותועדב דלוכס .תשכ רמ(כש ומכ 20 כ

 - סכופ * וסומכ סיקל6 ןכ 6לקסל ןכ יפל יול ויבש =
 כ סכז לט(ַכ במ סוטמל סגלדע (יסט ליסק כ
 ןמ ךלטומ ותויס בטסי 05 ע'גמ ודלטסכ סכס יכ)ויבפ
 קוקס סוקמס ןע סלק תק קפלמו ךפקס + ךפסק
 בטס וקלבסי 65 סלפומק .וכקטסה יכ ועכוטב וסכפ
 6יסס תשוס ץרס ל עגמ דרוסש קעדק ל כולקס קל
 בזנומס יכל .ורבד .ורויט ומכו וכקמ קטמל סנרדע
 קלוי כ ןמיס רכקס סנו סלעמ) סיסכומס לוד נה
 (וק סב וקלעמ 95 לקוכס קט סכסו * וכרד ופל וילע
 וכ * ו סמודס לכס לע וככרס וטפטמ ךכ ולרובל סוכי
 תרודכ .סופ סו סיופ סקויק ןיכעל סמד לכס סד6
 סיס ספ יכ ןכ סג וכל כי הזעו * תרקככס ץללק
 'קוכס'יפכת ףוסו ותפוככ תעכ ויסס ןיס ל וככממ
 ןוט6רכ וכייכע לרפבפכ סדפכ יקל ןכ רמסס סו
 שיסמ ורקשכ ןדע ןגל ללעי ץר6 סקלס סעויקכ ןמיס
 . 36 ריו 'פרפ ךלו בופכס ךרד וכעמ קטל סנרדע
 : סירכמ ץרפכ 'ק ןנכ וכססי יכעככ' רס0 תומוקמק
 ץרסס לט כוסחל ווקר ןכסב לז דנמ יכ ןתכ תולוסלו
 יוכפ לובסל לכוי ןעמל ןדע ןגע סדס דרוס (יסק
 * וכרכזט ועכו * וכקע ועבטב קופל יתלכס סוקעה
 > סלפכ זס .ץל6ס לע וכ סיכפ תולרסל לוע ףסויו
 קסניכ .ותמגוד וכינמפ סממ לכס סע ןיק תולק
 : דע .ססומיב ךטזמס יכ סילע ולמקכ רסס 3לעלשינ
 : סמעו קחכי וכפן 96שקשי קסלכ ירקש קכפ לע סיסומ

 .סז סכסו יקל נוטזס ץרס) הימרי תאוכנו ותשלוח םע בקעי ינפמ ותקזח
 תש סייל וכממורי רוכ לע

 קיס סטו טדק עדש לכוע סיס ןוק יכ וסוכסכק רט6
 .קפסס רעבי 5 .עודמ סרטו .ץכ קרוסל "ותסובכ
 - %ע 'ס די וילע קוס יס פככ בותכ (טקכס ת6 רכוכס
 סכותק סלעו * סשנ יסיו * ביו * םעיו < סביתס רבד
 ופל 5רטי ץר(ב ותויס ןכתי 65 קזוירגו ץרויס עמ
 = 697 סעו .סויכ סקשוב 5 יול ל סטכ לככ ל ססרלא
 < לוע -סיס סמו לוכד .(ימכ 5לרטיד (ערמ פט
 = 90 (וקס סוקמכ סשוככ ול סיס ךיו ץל קכוק
 כוש יפו6 = = סכ .ותשובכ עירק ילכו ץרלס ךלוכל
 ובוטסכ ךוכפמ וכטר ב6 טעמ טעו סזס קפסב וכ תכב
 ץרש .יכ ויקרפכ לוד נס רזעילפר ורכד רסס קת ךווע
 ולנל נקכט 6ש מטס ןמ לוכוגס ימ קיט ודרי ל ץרשי
 1פיכק ןכמלסו "זכו סכותל ופכככו תוכרפס ןמ סימס
 קז יפלרמ(כו + סופב ףרוט יז סלע סכסו קוספ לכ
 ועכו "'סלונססו כלס ופווסל 56רטי ןרקב כ סיסיכ
 סדק רככו * סתשו ססל יכ סו לכס ןיכנ וכסכוסט
 < טרוי 6וקש יכפמ סכ לוג סשכ סכ ןמיס ןומלרכ
 ןטככ ץרש סתדןמחו ספיעכמ6 רט סיופק סיעילק(ק
 סיסנככס .סיעס טכמש רמשכו < ככע ספוככס תמדס
 סתוסש רכחס רוכסי 16 = :ץר6ק לעמ סכיתס סמל
 סט תוטעל .ס5 נוק וכ קפל ץר(כ ס0ובכס כל
 מס6 56 סתוטפככ סיפטסס סיעכ(ס יכיעל סביתס
 ססודקס .ץל(ק ןמ דכו .עכ ןיק לט וערז קיפ סיסי
 רככו > *סעטפ ךרדמוכושיו ב5 וכתי ןעעמ + רועסכ
 ערומ ל(טופמו .ל6ייוסמו לריע לע ופרדט סמ תעדי
 - סג יוטתולו וקומיכט ןדכ6 סס לע וכקכפ עולה ןיק
 = מכ סס | סיקלס ככ ריו יכ סיטרפמ ורמפט סמ
 1 עורגס ןיק ערזמ סלט תוככ לו בוטסס קס
 - ףוכמס כעל 00 סרופ םרוס סיס ןיק ערו יכ ללכסו
 .רכסו * וכוטי עמל סקימפכ תוטטסל סיור סביתסו

 = עב .תלזנמ סיס ץר סנוס סדעעמ יכ םלרמ דגוס +
 ..סזכ ןועססל וכ סלכב רכסק קרכס וכ רעסכ ו ידכ)
 :\ וכ כ וס סט ףוכעכ יולר סע לוקס ייפיכר תעדל
 : קחכסל סרוקכס תוסוככ לכמ כ לטוז סלוככ סכוסק
 + לוככו :וסכו סות .רזוק וכ קיקפ סלועק סו

 כ "6



 טמ דו ןמיט ינש רמאמ | הדוהי לוק
 .יקופ5 .וכממ) . ןפכ) וסימרי .ןורכז רחיש ןכ לע יכ - וילבד תככס לע יחול ינע ףטעתסב = *'וכו סימל
 יכ- טופס .טופסוו .סולס.ךלס כוס ככוס ןיככ
 סכמש = * סירכע זוסמכ סתווה סע וקימרי תסובכ

 * \ *.בטסו .יכעככל רס6 וכממ לספ .סוקמכ סתיס
 ספ היכ לט6 סקכפקת סו

 מ קיס ורמפכ ל לי וולש
 וקימרי 55 \0 לכל יקי
 טפסיו"רבומ6ל םסכפסתכ
 הממ סזל תוסרק יכפ יפול
 עסוסיכ וכמנוד. וכיכמס

 רט6 רוקיסק ןמ * 'נייש
 לוכנ דעו םירכמ .יככ לע-
 יכטסת יכעככלכופכ ןורש
 י 'םרפ | ןב/רס בפס רססו
 י םילנמל כורק קמוחתקכ ןקענמ ןעככ ץרמ יכ חלש
 סיכטויק סיועקו קוספ 556 סירכל תשרפ דוע כתכו
 סילגמ ככ סקס סירותפסס יכ = * קוע לע סורנחב
 וכפל לסרשי לט (יס סכל6 = * סקרב6 תכקקמ סכי(ו

 וכיכר סטמ סס ת6 סזכ 66 לכו = סלק ועכ
 וכל .ןופט דע ,תו (יכככ ותוכיטס סכוע יכפמ * ותפס
 :תיפרס רטסכ םיסט סוקמ לכב ותוכל סעט סמ

 "וכו ןרסשו קשמ (וככ ןכו |
 'פ סרכוכק סעשוככ ץיה ןרהאו השמ תאוכנ ןכו הרובעבו הב םירצמב

 סירמלכד רט ךתולעסכ לובגמ ןראפו יניס יכ וככי* 53 ןראפב םירמו
 'ק למלו סעמב ןלק%ו ומכ ףוס םי ןיה 5 ןמ םהש זנפמ ןענכ ץרא
 ןלק5 561 ססע 56 ספפפ דעו ףוס םימ .ךלובג תאיתשו ךרבתירמאש

 גו סכקטלפ וכ סלל ₪ וה רבדמו רהנה דע רבדממו םיתשלפ םי

 2 ל" לודגה ךבדמה וב רמאנה אוהו ןראפ רבדמ
 רהגהוימורדה הלובג אוה יכ אוהה ארונהו

 סתסוככ .ןוכעל |
 גז קלןככ סתיסט 65 ץרסכ
 .סתיס 65 ילקס סרוכעב
 .לופעכ טקב רבד לע יתלוז

 וכ פס ילכ ןלופכ תה זיסק סץוכככו | * כותכב
 ןוסטיו יכיס רכדממ ל6רש וככ ועסיו-רק6 ןכל סדוק
 רחקו המרפס ףוסכ בותפט סץו ןרויפ רכדשכ ןכעס
 לול .וכויכע ןרפפ רכדמב וכסוו תורכסמ סעס ועסכ

 5 תורכסמ .ועסכ .רט6כ יכ ןכןוקק סט רויכט ועכ = ופול ף6 = כע ןעככ ככ סתומ ולכל סיָרותפכסש
 ןוטסלס עסמב רטפכ רסס רכבל 26 קו רכדממ ועסב = עטוקי חיו קוספ לע טלדמב 51 סר רסטי יכרקב-
 ועסכ 535 + ןרפפ רבדמב וכסיו יכיס רבלממ ועסכט < = ץר6 לכ .תפו בגכס לכ תו רסס ע6וס ץר6ק לכ 6
 ןומ רח סוקמכ וכפו ןרלפ רבדקכ פוס לט תורכקק | ןמב שיס וזט קדר ק ספ וקיכקו(' עולי וגו ןטנק
 סעט לר\וכו ןרלפו יכימ יכ :'וכו ומנע (וסס רכדקס = רמ6פ .ועכ לפרטי ירע ךותב קעלככ סיס סירכ לט
 יכפמ :ןעבכ ץרש לוכ במ וקויס יכפמ ןקספכ סתסוככ = +? יפלכ סילעכ ץיסט דפלמ לכטב ויכס ק6רקל לעיו
 "כו ףומ סי ןיכ סמ יכפמ כ וכו ףוס סי ןמ קמ = דיכפמ .תורוסל יב תוסיטסכ סלוסי ךלקמ תוכזכו
 סווכ פעל ןעמלו * ןיכעב תוכוככ קופססכס יתפו = לוע וכיכמו * הכו ליסט ןטב רש וקלחל סיקימ 'קכז |
 קוספ לע .סיטרפמס ורפיב סמ זמ רוכז סזב רכחס = לכד ףוס = סירכמ לסכ דע קס לכלמ ץרס ילוכבּ
 .[כ פכפכ שר וכ = >'ונת .ףוס סימ ךנוכב ת6 יתטו . = סמכ דע רסל ולוק עמטכו ףופסי וכפ 5ע תעד סול
 וכ + וגו דלק זמ סו זמר 'ק ךופסיו ל:5 קערפ 56 = לד ילסמ ךלוכ ןיסל ןוקלקע ךרדכ וכקכ"יטבלפמ
 סוס .ףוס סיט יב רמוס ףוס סץי  ,"וכרעמ פור סז = לכמק וכל ןיכס רטש ךלכ ךרדכ ךרדכ וכיכפל ספופמ
 ססכזמכ סבו פומורד סול לכ'דנככ לרעש וקכקמ * ןתתמ5 לע וירכד שרפמ וכל ןיסו ביס יעיכרכ ועבש
 וכק04- ספוככס סוקמ ספ לסיכ סכס יכ * וכקמ רפו*
 סיתפלפ .סי"דע ףוס סימ וכוכב קס קס רטסכ טוסט
 "וקמל יכירכמ סג רועסו ןרפפו יכי רכדמ וכ סככינ
 ככ ןמיס ורממכ טיבי וז קלעמ לו :כע סלעמ ףוסח
 לפס רפכתיס ועכ וכו סלעע סירכמ [ר05 ועט לככו
 תוכסס תטלס סימריב ורכסקכ רבסק שד יפל סכסו
 ןיעמ סזכ קלעו 15 סזיטוסס סוקמב סיס יכ תורכוכס
 סיס יכ וכרכזט סיכפ יכטק לע סרובעכ בכפו 6
 (כככו סכיסמס סמ ףכשסב תיכס ןמזב 50רסי ץר6ב
 יכ .כקעי .ידכע ץריפ 56 סתסו ולעסכ ץס טיכְמכ
 סלעי סירכמ ןיכעמ ןלכ רכזט חצו "ובו ךעיטונ יככס
 [וסק ץרסכ 50 תעדל סולו ןסל ץ וככל ןכס

 1 ודנכ ףוס סיכ קכר('ל ועקת סי סול ךכיפל י6 לט
 *עשכס סרזע דכל ססופ וסט ןימוחת ןיכעל וכיכמ ןכו
 ,.סיתרכ יוג סיס לכס יכשוו סיתטלפ סי לעו ףוס סימ
 ."וססלפ סו לעו ףוס סימ םריפ ייסכ וכיבל לכ :לפע
 +וכו ברעב פוס סיתטפפ סי סורל לכפ וס ףוס סי
 פוס * כע קרפ סוסרסכס דעו סרזמ 730 רכדממו
 יה וכ ו5 חם סתופו 'שר תעדל סתטכ רכסס תעל
 ותיכ  קלפככ סכו .* בוקכ לס וכוטיל ויכיעב סרסו
 סע ןרספ ורסט ןעכב ץרפ לוכנמ טוסט ןרויפ לע
 סיקטפכ סי :דעו ףוס .סימ ורמפכ סלחת ללככ כוס
 ספיכט סכמ6 יכ *שכ יככדכ ברעמל סרועמ
 םעפ :זמלכ ךוקיכ ןכ6פל * עוטר סעו(כ וללככ

 פיכס ,



 חרוהי לוק |
 לכד קוק רכדמ יכ רסכק דע רבלקמו ורמסב תויכ

 6 קיל יכיס לע וליכ טכזוכו רכסק רבדכ ןרהט
 ועו

 5 ג5נתסו ולופט רקע קיס ןרספ לע יכ " סיתפ ןכפ
 רכומק עמק סדוק לכ סתוכימס דכמ ןק יכיס וממ
 סקיעסמל ץרסי יכב ועסיג
 ןכעה ןוכשיו יכיס לכדממ

 ידכ ,ןקו *ןרספ רכדמכ
 סעט וירכלכ = לולכל
 יכיסכ .ל9לסי לט ןתסובכפ
 = ןשווכ קו56 סנכ ונע שא
 , 6 ןוטסרכ סלקפ מכ רותה

 ןרופ לע ופיימר ןולכוט כג רטפזו = = 19 ןעיס
 תויכרכמו וכוס .סתויקל ן(כנו ןפכל דיזות קלוע
 וכיס וכ וירבד רועיטסכקו = * סדקט .ותכ זל סז
 צל ףוב סי ןוא סקמ יכפמ = ןעבכ ץר לוכ נע ןרפז

 ףוס סי וכ כרטמל סרזמ יב .סיכפלו ףוס סוק סקש |
 וסק סעוכרק לכ וכי רוס(מ סיתטלפ סיו סדק
 יסחו .בותכט ימכו קכלקכ סיכסוי ןר(פו יכיס רש6-

 ססכק יפלו = סיתסלפ סי לעו ףוס סי ךפוכג 6
 סימוחתק עכל(כ .ףוס סי ןיכ ססמ יכפמ לפי יכסס

 תטלסק'פו6 ףיקמ סוס לוכבל בכוס ףוס סי וכולל |
 ועו | ךיכפל סיחכומס 'פר ילכלכ רכווטכ תוסורח
 רכדממו כותכה ףוסמ םוריפב ןרספ לט תרס6 קושר
 סמתפ לו = ןרטפ רכדמ סוסרכדמ יכ רקכס דע

 סירעסכ עדוכק לוק יכ סקס רכדמ ופרק קמ יכפמ |
 וכמסיו" וטוריפב רקתסו שוקק (רוכקו לול בס רכדמס

 וכ רוסו .לודנק רכדמס וס ןרספ רכדמט וירבד <
 תז ךלכו ברופמ עסכו רט בותכ סירכד 'פכ סכמס
 רנו סתיסר רט6 שוקק .6רוכקו לודבק רכדמס לכ
 ורמשקו'כלכ 56 ןוברקתו וגו עכרב טדק דע (ככמ
 טדקו'ובו ץרלס תס וכל ורפחיו וכיכפל סיטכ6 קקלסכ
 "ובעקכ פ ףוס ןכזמרק רכדכ ןרפכדמכ ףוק עכרכ
 סקיעסמל רש יככ ועסוו 'מלכדת ולעסכ 'פ ספל
 לכ ירקו >י ןר6פ רכדמב ןכעס ןוכשוו יכיס רכדמש
 ןרפפ רכלמב ויס .ברוקמ יסעסכ ידימ סקיתועסמ
 עסכוורקסכ רובו לודב וילע ועט 'קכט ומנע (וקו
 קלעי 65 עמנו וגו לכדטק לכ 6 ךלכו כרוסמ
 לכל ₪ לוכבל ספומס קוק רבלמסס בוטסל תעדכ
 ךרדכ ולס .סימוחק סק3 סיעכוקק תעדכ סרו
 סוס יכ רט :וכרכז רטלכ ספ9כמ יוסכסו ןוסכ6
 יכופנס קלוב ב .תרפ רק וס רסכסו ימורלק קלוכב
 סורכמ לוכג לע *בוקככ סרומ ןוטלס קכפ וול
 * סורל ןופכמו ברעומ סרזעו סכקס ל סנקס ןמ

 יש | רמאמ

 תוחובזמה הבוינופצה הלובג תרפ רג אוה
 זרנוילעה שאב םהב ונענ רשא .חובאלויהש
 קחצי .תררוקע זרתיה רבכו :יקלאה רואהו
 "רומה רה אוה בושי וב יה אלש רהבונובא

 ף  ןמיט
 ממ קו תזועל סז סירכמה סויכ .תויקל תו( ןכ יכ
 כרטוכט .סיתט)פ סי דע םרומכס ףוס סימ ויכפ
 טולסוס כנו" ןופככט רקכס דע סורדכט רבדמו
 יןעככ ץ6 וכ מ סוקש ןרלפ 3ע טוריפב תיכט היל

 סולכ ולנכ רלגקכ לוקו
 וככוכ .לש< סלועק .רויכ
 סדיכ 6 כל יעכס ידו
 * סוקולוב גל = ץר6 ירקסמ
 יורק '%5 סוס ףוס סיפ
 ימופכ סיקטלפ .סיו יסרומ
 | רכדמו = + סולס יכרעמ

 רפ .לקכו תומורד .תיברעמ ןרקל סכרעב סיוע
 וכ6ב בופכסס רול ךרטככ * תיכוככ תיחרומ ןרק
 < .וכטכ [ר6כ תוכוכב ככי'ובו ףוס סי ךכוכב ת יתטו
 ןקק 56 .תיסרזמ תימורד ןרקומ דסק = * סיכוסכ6
 סיתטלפ סי דעו ףוס סימ קלוכב טוקו יכלעק סיכופכ
 תיסלזמ תוכופכ ןרק 35 תיברעמ תימורד ןרקע כקו.
 קלטו רט תסכמכו * רסכס דעו רבדוומ כוכבה לוקו
 ויס סע וכרכז 6 ןוסכ6 ילוכב יכטכ .תלפככ
 לככ וכולנר בסלמכ דוקעס יתלבכ וטס וכיפוכועט
 וכל 'ק ביחרו יכוינע וכסטכוס רט6 כוטק דועיס
 5 ךוטמכ רכקס .סג וז תטס רסמו + ץרכ וכירפו
 ימורד רק לע ימורדס .סנוכב ו ורמפ רסככ
 * תופרזמ .תיכופכ ןרק לע יכופכ פכוכבו תיכרעמ
 וקְמְסַב .עכסלס שמ רינע סכסוס רט רכדס (וקו
 וכ 6וק תרפ רסכ כ ןדע ןב .תורסכ לע תיס6לכ'פ
 ץרשס לוכג ירק ףוסו סלוע לט קורל קיחר/מ תספמ
 ל נככ טספתעו רבוע ףוקפ רוומ קבוכס "סרו קספמ
 י וכו וקבזטס סכו : רכולקכ *6 .לטימופכ יסרזע ןלק
 תו36טל קפסמ סכוש סיפלוכס ס56ק ירבדסלח6
 סוקמה 6 לבסס ללב = י תולנכו תורתסכ ירזוכס
 : וילכל .ךסמסכ סירפכסמ סיכפ קמכמ לוסס שוקק
 וכוסל תוכולטכ-סלו : 'וכו בושווהכ סיס לש רסב
 -וכו *וטדקמל סיק36 דטס רסס ןקפס ילכ לז וס יב
 כטוימ סכיכטל דחויקס :סוקמק יכ.קז לע קפס וכו
 סוקמ .ןכ סו כושי וכ סיק ל קדיקעס סוקמו קיה
 וקבל לטוי 65 * טדקמס תיב קמ תמוזלוס סדיקעה
 יתלב וכי יכ ורמסב ודי ךמוס וה קכְה יכ הז ליבסב

 כוסו יב .סדיקעק עב לוקס רהְק .סיספ .תוקכ
 ךלד סויה וז יכ דוד .ימיכ ותולגקכ כטיתכ ךכ לקו
 ןוגע .יס יכ .כוטסכט וס רטוו קידכו * סלועס לכ
 16 זומכ .קכיכטל .ןכוק .דחויע סוקמכ .סדיקעַ
 55 .רמולכ ךיל6 :רמוס-רטל סירסס 706 50 ורקלב

 לחווה



 . חרוהי .לוק
 סולו ויש .יתכיכט תורטקב ןכוקסו ססכפ לקויןזט
 וכ .* וכו .דקויעס סוקמק וס יכ ורמפכ רכס ןווכ
 קסכו םדיקע ספיס רככו כמט קמ בסוק סעט סוס
 וילכלכ 5 סיתככ קימפסש 606 וכו רקכ וכיכ6
 :וכרכזס רנמבק 30 קכוט
 סנ | * "כו יסוכוק קכולסו
 רימקל .וכלו  ויכפ .סזכ
 לע .ולכז .סלקט . סונג
 קליקעה | סוקמ ויק
 סוקמו .בוסי 602 סת
 קיס ותולגק תעכ עדקִפ
 ופויק .סעט רמו בסוימ
 עכקכ בטוייע ותוכנק תב
 םרופו דָּבּוע .סיִס ןיידע
 ושל סזו יטוכיק סכולס וב
 סוקמס וטכעב ועויס לע
 לש ותדיקעל רסככ רט6
 ןוידע .סוס 93 יכ קחכו
 קיקש 6965 יכמבל כפויא
 סוקמכ = בטותמו = ךלוה
 בוטייס רדעכ 10מ ותויס
 * וכו סלקיו רק%ט ועכ

 כו 'כ ולק0כ .קלוקש |
 ריכז :קבזכס פולגקס :ע
 *'וכו סומיס ירְבַרַב
 רהט ומוקמב טלופ ב יב
 לע ₪ תיב לס שוק סירועס
 סועוס ירכדמ 15 קקל ןכ
 לע סלויס .סע ב ןמיס כ
 וכ קלרק 650 = .:סכב
 סתס * וכז ססלכ6 קתעוס
 כעל: סקיתמכ .וירכל
 : בז וס ורכז סדקט לטקס
 שוקק םלוטב סכ סילכיש
 םהסב .סילכי דכועסש 57
 וקיפעס רט6 ידלכ ?וסס
 סיסט לקק קכלה :סול6

 דע יכ סכוָכס .* וכו טעמ
 קילע יכב ויס ססלכס ימי

 סוקמ .תלכבל יפכ יטעומ
 ךפישו ססלכלמ .לכ0 ןפוו
 פוברעסל ולונסס וליסקס
 ג ןעיס ) ( ןוטשלכ רכופ וכ בר 20קכ קס סכשפ דע וערוב

 ינש רמאמ

 וכ בשוימ היהשכ דוד ימיב רבדה הלגתנו
 הנוראו הניכשל ןכומה רחוימה םוקמה אוה
 תורקיו רמאש ומכ וב שרוהו דבוע יסוביה
 ראיבו *  הארי 'ה אוהה סוקמה סש סהרבא
 הירומה רהביונב רקמה תיּב יכ םימיה ירבדב
 תררקהל סביוארש תומוקמה קפס י וכמ םשו
 תולש וניבק+ בקע*הארת אלה םימשה ירעש
 אלו ושפנ תוכזב אל האר רשא תוארמה הלת
 םכוקמב סתוא הלת לבא ובבל רבו ותנומאב
 הזה סוקמה ארונ המ רמאיו ארי רמאש ומכ
 ;רצור םםוקמב עגפיו הזל םדוק רמא וילעו
 קתעוה יכ הארתאלהו דחוימה סוקמה רמול
 ופכ זא ;רוהו חילצה רשאכ וצראמ םהרבא
 בל ;רוהו יקלאזד ןינעב קבדהל יואר וככי*
 לא לכ סכי( היה קתעההו) איהה הלוגסה
 תוצמזרשאכ ותמלשה רמגתוב רשא םוקמה
 רבדמב בוט וירפש ןליק+ ?רמדאהר דבוע
 תולציש קרעבטמ תדכענ המדא לא וקיתעמו
 בושיו םכש ולהגמו אוהה פלפס כ שרשב הב
 קריהש רתא הבריוירבדמ היהש רחא יסדרפ
 ןמרזיש תרעב .שגלא תצצמנ ה!ה אלש טעמ
 וערזב ;ראוננה הבש ןכו .ןמדזיש םוקמבו
 ץראב םכדמע ימי לכ הישנא ובר ןענכ (ראב
 תרורהטהמ םבירזועה ?םבינינעקר שנע ןענכ

5 
 וכמ

 הניכשה אצמהב ןכש לכ תונברקהו 'ודובעהו
 קבדהל יוארש ימל הפוצ ומכ יקלאה ןינעהו
 םירופחהו יאיבנה ומכ םיקלאל ול היהיש וב
 ויעבפ ומלשנש ימל ;רפוצ לכשקר רשאכ
 תומלשה לע וב לוחיש ויתודמו ושפנ הותשנו
 ומרשנש ימל הפוצ שפנהש ומכו םיפוסוליפכ
 זרלעמל תנמוזמ המלשה םייעבטהו ויתוחכ
 קרפיצ עבטהש וחכו םייחכ וב רוחתו הריתי
 :חמצ חיהיו וב לוחיש ויתויכאב הושה גזמל

 ןמיס
 פעכ תרחבכס [96ק סוקע ק3כבקכ סז לכו "זמ ןמימ
 תיק קועכטסב רטסוכו ירזועס יכויכעס סע סט דע
 ךומסכ ורמסכ ןווכ 556 קטלטלו -ססילע סרופ סכיכמ
 כ .קיסכס וכר ןעככ ץרסכ ועלזכ ספוככס סכע ןכו

 רי

 טטלסל סנ * וכו .למע ימי
 "מק קעו וז יס ולמסב ןווכ

 תלוומס ץר6כ וכו ןומקב
 וכר:וכו סיעוכק יכעכווכו

 וכ וכ יטכ6 )כ * סימכס

 [וכמכ ססמ ויוכל יטיככ
 נעו לכ : מוס יעיכלכ

 "וכו ןעככ ץרסב סלע
 וכ ןומללס תיכס ומיכ לל
 סלוככק סדיעעס ( יכְמב
 וטכו = סכט 9 יתלוז סיב

 : קס ןשיס יטילטכ רכופ
 ןמ סמכע ריעטכ ורקטקמ
 לכ ןכ"ודוכעסו:ופקוטס

 פוכדכ כססמכ ל תוכמ לכ
 סוטרפי ו* ןמיסכו"ססעמכו
 * תוככלקסו : דקל לח6
 קלסק ויק טרפכ סרכז
 סע 'תולוכעכט סוטרה

 נלוכע ספכ יללככ סויה

 סרוספ ועכו ורכז סדקט
 נלמקב וי ןעיס ומנע וה

 "דוכעו 'ס קכמלמ סושרקכ

 סכיכסס ץכטסב ספ :'ה
 .ספוכ ופכ וקנס ןוכעסו
 ןכויכככ 156 סורכד "וכו
 !פימסכ סטק רטסכ וקכבכ

 ןגוסכ רטסכו ולקקב + "ם
 סיוקל ויס קל לתוו גזע
 *'וכו קלכככ רעוי קרוכל

 ןולכל סעקו "סה ףוס דע

 5כ6 תי ויכפל תוליכ ןיפ יכ
 תפ לבד לכ5 .ןתוכ ץוק
 סק קל0ו * וכו ול יו(לט
 ינעככס .עוגרדמ עברס
 :*עכט כס מכ -* עפכס
 לט0 = ץיככו + רכלמו ייסו

 דע ₪5 וסע ןוטסרב סרכו
 ץיגעסו קכוכטס 2מסכ רק וכ לכקשסו +

2 



 ף%מאמ תרוח לוק |
 סיפוככ סידיסחקו סושיככק םק6 סלנפכ\ ל
 ףופס יכ יקל ןיכטק דגכפ סידיספו קכיכטק 7נכש

 תעכר6 ל ויעכטו * טק נרדמ סולס יפכ ססב עפטש
 רסיבסומכ.וקככרקב וגומקכס סקתויכיסו כודוסי

 חי ויוט | ןמיס ינש
 :(טמוט סז ןיכעב ילפק" וכו קלונס ןוזלקב רק קו
 ספ 6לקסל סייושל ווקס קלונס וככ סע יוברו ןוטק

 -סקרכ63 .ןכתכ 69 ורמס יפלכ וטרפל רטפ6\ *
 .ןוחסכ שכ יכ + ץרסכ ותויק 70% 550 סלכה קוכלס

 : סע וכרכזפ ' ןמיס יטיטסב
 "רכזכה ירבדס רתו 16%

 ": סמופ לע ןסכב
 ילכלכל | ןט ןמיס

 המכסה |
 :"וכו טולפ)  סוכילכש |

 סעוקמ לע ךיתילוס רכּפ

 : "ו ןץיס יטימחב
 תדוועומ תיל :ןי ןמיפ
 הַכוכְה * וכו ו

 6 ךקכתי רוכה דימע הפ
 כ. >ומופקו קוק סוקמק
 לכ וכ  ריטיסל .וק/גכב
 קרות (כת ןוינמ יכ סלועס
 יכב לכ ריקים 05 | ובה

 קוק קר. : ל יידכ ס)ועק
 %6רסו וכב יטכסל תככומ
 וקרקי 0 יכקכ רש *וכ
 יבסוי לכל .תורוס)ו ןיבקל
 ןמיס ריב רטלכו = ללמ
 ססכ .רטס סרכה' ןיכע ל*
 ורבד ךופלס "בי ים לסל
 רק .ןיכע .ר6כ5 .ןסככ
 וכ עוטכ  [וסְ סרכסש
 : סילכיס | וותולוכע יבמ

 * מט עוטכס סרכה ןקְּכ
 ןויכ ריכזו .סתכק יכ ספ6
 : +5 תלול תוסקיעס יפב
 ק'כ וס סלפוי ולכ ןוכעק ךש

 ךלזוק 56סיטכ כקו וז ןמל
 ןככו .פוכברקס .ןיכע =
 יכע 36 סלט רוקיכ הצי

 .יכירצש המכחה יללכ ה ירזוכה רמא ּוט
 :רתע ?רז ןיאו טורפל |

 םוקמב םהילע ךחוא :א"'א הז רחאו ומיקמ
 תולעט רופסב ךירבד ה/ ע טלשהו המכחה

 25 דארשי ץרא

 רישיהל תרמעומ התיה רבהה רמא +
 יטבשל זרנכומ םדועה לכ

 רמאנש ומכ תונושלה דרפה תעמ לארשיינב
 תלו :נו סל יככ ולירפסכ ל סיוג ןוילע לחנהב

 תרורכישו יקלאה ןינעב קבריש םה13ל ןכתנ
 ראזה ץראב היהש ררא א*א הירבהוטע

 הלוגס ןומחב רמאה המו ירתבה ןיב רמעמב
 :רדחויב ץראב ה סע איקהל סייואר ויה
 ךרבתי ונממ סועובק סיתעבו ה תלחנ תאדקנ
 תרמכחמ םיחקלנ אלו םהילע !'מכסהמ אל
 "זר ידעומ וארקנ לקרתלוומ גלו םי סוכה
 םירעושמ "שעמו םירבדו תוד בָטו תוריהטכ

 : ה תרובעו' ה תכאלמ םיארקנ 'ת* ולגאט
 קראר ש יאו ;רזה ררסב ירזוכה רפא זי

 ;- ארקנה זימואל'ה רוככ
 :יהיםע יו

 :רלבק ךיא הארת אלה רבחה רמא =י
 רמאש ומכ תוהבש ץראד

 ןתנ אלו 'הל תבש ץראה התבשיץר ה תבש
 ץראהו רמאש ומכ "וןהימצל חרכומל תושר
 'ותבש יכ עדו ץראה 'ל יכ תותימצל רכמת אל
 ה !רתנב םייוות בה סנמא ה ידעומו ה

 םקל .ןכתו לש כר סע
 6יִקְק [ר0כ יתלוז קוכלק
 ומקכ ןו6ת סמו 01 רחככק
 ויו6כ ויק סכמפ יכיקלונב
 .תדחוימ [ר6כ'ק סע רקסל
 מוחו לק קל סנוק 65 וכו
 קלונס ןומק מלו יסקלכ(מ
 ןוניס קפעמל ורמל דגככ
 : טעמ היסס קש קבריו לז
 תדחוימ | ץרפכ רמסו
 לנככ *'ק תלסכ ת0רקכ
 ץמדוישוקקכו לפול ורמ
 * וכו סיעוכק יתעבו רמו
 .סעב סס ורעפ דנככ

 עינק יטזס תע יכ ןפדויס
 ולעוע קרות לוק עימססל
 סקכ רס6 יוחק תוכרסכ ה
 [וכדס תומלס רטנכ סיק
 65 / : סיקל6 סע וז קול
 ומיכסיס "ססילע סעכססמ
 טיחקלכ 7לו:'ממעמ סכילע
 תכטהס סיבר תבדכ * וכו
 * ץנויכו ישקכס כככ דנככ
 ויק 'מ6ל כסומ וכו ורסטכ
 * "וכו ס סע רקס סווופל
 ךרשכ ךכל סייופכ :וס וכ
 תי וכממ יעובקק סיתעבו
 לנככ וו *  וכו תורסטב
 סיכייכעס סע 7* יס ומס
 וכמסיס ורקטב סכוכסו
 + תולעוטק[מ  סענע 6

 פדוכע וז * תולוכעו
 * "וכו סהלכל ןכתכ 6לו .:ויטרפ לכל (וסס לטמה
 לקה רס6 *  לפס סומק סלכ לטרלוסיכ לב וקז

 ויתולכטק וליפכק סתעו :ד'ים הרכש יכויבעכ ולוקיצ |
 630 וכו קבדיפ סקלכ0 ןכתכ 99 וכ ורמטכ סיככע
 יכ %כ סירתכס ןיכ דטעוכ תשזס ץרפכ קיקש 70%

 תורכיט דע תומנסב יקשק ןובעס וכ 'קכדיפ ןכתכ 5
 : תוזק ץרשכ סוחס רחק 50 םיקתכט ןיכ תירכ וש

 סיכסכ תכרכ ןונכ = סירבדו = : ליונל סכוכב כלכמ
 סילעוסמ סיזעמו :סולמקככ סירכדק ףכויכ)

 .וירבלכ 53כ ןככו = תוככרקק קטעמ ןוגכ * תי ולכ6מ
 פרקט סע | * קטעמכו רוכדבו סכסקמב קתכס קי
 וכ 0 תדוכעו ק קכמלמ סיפרקכ :ק(מוט לכמ ףו נק

 = :7+זמיס סלקסומכ סלכ ולפכוי קז ססכ
 כ ו'ןמיכ סדקסקזמוכו קרת 3 חי ןמיס

 יה :



 6 0תר0תי לוק =
 תפרקכ קדחוימ [רטכ 'ס 'םע"(לקקל .סייו(כ ןי8
 .םסי סלוק ססט = *'וכו סיעוכק סיתעכו 'כ תלחצ
 *טולקק חוקק סוקקק סע  סיעופקק סיכעש

 ןק .* סוכפ יכטמ קזק רםקקקו סחיה ןיכע לכ לי 0ופ
 ל סלכק טעכע [רלקמ דנו
 ,יעינמ סיכויכעל ק תוקבש
 .> לכ ויק קו * שק קיש
 תותול קיש תופונ יכיעמ
 כ :סיכטו סיקילו -סידעומלפ
 | לכ קי ךרעכו קכשמ יּכ
 6וקק סוקמכ תעיקטו םמטק תסירז עע ססיתו כונפ

 :"'כ יס ךנוקו רקכמט וזכ |

 כ

 רבהה רמא

 : סיפוסועיכק תלחת לק ירווככרמ6 | טו ןמיט
 = וכס רט ןיס רכד הז-ןישוכו ןיכק ןמ

 6יק ןינרכדק 6501 *ףופ סי סעסככ לפי יב
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 תייסרמ טלמי של * תרכי סרט מד תכס סוי וסירב

 נק וקו כוסיק .פומוקממ לס סוקעכ קָכְבְָה
 קספתפ סדוק קפולהכ סככלק ס(רת וכ לט פלומק |
 ןככו = + ספפוריכ .לנוקק וכ סרק רטס סויס תר
 ערפמל סלטוריכ זיל ועכקל וי כילקסו טולס (וס
 'סיככ ויק סע סויס וקו סטכ סט ולכל לקו ומ
 ספ סיס ל ירקפ :תועט קי דלוק5 ספ תמדוק קז סוי
 וס לעו + סכוקש וכ סויס תוכל ךומס דע ללוקס
 תועט טס יתלוז טלסק ןמ רחטכ 05 לוקס וקעכ סויק
 תללוס סתויס סע סויק .תקילק ספ סלכת 16 יכ

 לשמע 2898 כ



 רמאמ | תרוהי .לוק
 וו = סדקפ ועכ בוטיק תומנקש ר6סכ .תכסקמ)
 וז סכלק ףקע 65 עמל ךליעוק5 יעקוסק :םכועש
 ןיחכת '\עקמו סודדנסןמ דככ סר[ סוט ליכ ססוש
 קתופיתת בוט יפרמסי תעבמ קתקמ( די ןכיק דע:
 תטק דוקי יכב דמ3) תורעקו תועד ידי לע ד
 ויק 650 = =וטיטסו )ו תמפק רכס 0 עלקל:
 ץיקסכ | עיכטקל .ךיכפ וזסו-רסו רפס ע:סבותב-
 יתרבד סיט6 ךולפו ךתפלקל יתזכי ןכ לע + ךתכוב>
 5 סתמועל טבת . +.סיללופסיכויבע 3 ךריעק,
 ילכד סכ סישתו סוילוכ 3ע ורכדס .תכבס עיקר ומפג
 תש ך6- ונת לעו וכוכמ לע תשס ליזועסל ךיפופו6-
 יקולק 50 -ךל ר6כ5 סנס יתסוכ ןו6 יכ רוקס יטפפ\
 ודומיע קל. * ריכז5 לשש סילבלכ-תולפוכק תועדסו
 י:סכול יתדממ קפכייר בלס סלוע דופי לעכ קיד לש
 תרסש סול קפיק בורקע סיטדק יס.עָדְוי יקויק סע
 * סקול( םוחק 55 סתכקמכ .תוכפל ו ףוסוסל סת6
 וכ סו קיל רבד [ל0 ויבע .וכסכ6ט סע תכבקל יב

 | * סלפויטמ 6 סכימיע ססב תוספל
 "0 + ןיסנס כל קלקכ ןכ(ס רודכ | א הרעה
 תסרקכס ספביק ץיסו ריוחל קלוב ו
 ססכ .עוכט .לודנק סיק יזכ ספוכמ 'כסו .* 56
 תפטס ירק יסיעס ךותכ ותיעכמס דע עקושמ חופתכ)
 קשכוק .לוכב יס :פוכ(יקו6 קכק סוק לולנק סיש
 טרדמכ (יס ךכו * ב פ'כ 5 סלוע דוסי * ביבס םיכש
 'פ סיניל5 קכסמה ימלעוליבו נז 'פ סכר יכוס רכדמב
 יופע וקט ספועס דנככ ףפכ לחש קלזמ סימנה
 קרעקכ יופע סיספ ןיכמ = * דיל די קרזכס רודכב
 ו רודכ ודיכ טיפ לכ זיכתה (יסקכ רודככ סלועס
 לטס וכ בורקמ סיפכז ועק סלופו יכ'ע + וכו קרע
 קיפרס יפ לעויסי כלכ סיכ5 ךרד וקל סלוע תוכל
 ןרומ פסתא רס6 ומשק רכעק דנט סג יכ ודועמ

 = ורכו 'תי ידו תסכי
 ףכויס תשק ןימכ לולב לע ב הרעח
 ענע6 דוקכמ סשכיס נע רכועו .
 6רקכס וס * ברע סול עכמפ קדוקכ דע סרומ ו
 קרועו בוטיק ךקופ לע ךפממ ותויקל + ךרו(ס וק
 תנונסע וכ לופס וקס קכו = * ביט ועכ וקלע לפ
 סדכל סקלפ * כופיס ךכ(ב וינע סיעוכקק תומוקטה
 תועפ כ*סרופכ סכסחכ 'סכשק .תוציע .סויו סוי לכ
 .ןע רכועו ףכויס יכש לונע ינסו * סקע 6 לכ תוומ
 עכמ6 .לוקכ דע סולד סול עכק6 עדוקכמ קטביס
 תדמ סקלפ וכפמ יכ םסרס וק רכס וס ןופכ סה
 "כ סיפע וכעחכט קדוקכס) .* [כיפ ומכ כושייק בס

 < 5:5 ןמיס | ינש
 | >לוקכסו + ץר6ק רוכט .69קת ולס תולונעס יפנס
 -םו= ענמסכ סעובקס יו ץכ(5 תחקמ קל גככט
 < = = .('ג פסש) סיס לוכט 6לקת (יקס םוכ(יקוש
 "ורוק) קולק לכק סנקכ רטפימכסק כול . הרעה
 "כוס יקלסב סד6 כב וכיכרי'כיפ ופריפי6 >>
 סכסרלו + ברעמל פרוקמ סכר סוק כי ץר6ק )כב
 טספתמ בוש :יכ רמ65 ורמשיו י ןופכל .סוכדמ
 םרעמ .סנק'קעו סרו[ קנקויפ קסרמס  לככ ךרולכ
 תיסלזעס א סיס: תפממש .תולעמ עקק לכ סו
 וטספתק סול בסורכ סכמ6 | * ץיברעעק ותפס דעו
 בחורקוקמ וסוקל דכלכ תונעמ וס ידככ ןופכ קזיפב
 = תונעמ דכסו .* ןופכ דכל סלק סופס קש תוכלוקו
 ספ .תולעמ כס סולסתל ןופכ עוכקמב .תוקלטכס
 : * םוטיו ססב ןיפט ורמ6 פורס וקכש פקק תיכחפ
 ץוק .סטכיק לכ יכ לנכס וכ סולד עונקזכ ןכו
 ןוזזמטו תורכדמ פיס וברכופ סייכופכס תולעמ וטסמ
 םוטוס עוכר וקלחו ; םוכיקוס סי יתלוז סימינ

 חרוט סנקמ .פוכטזכ תורכק תועוכר'זב סכר וולש
 קיט דע סימולק6 סתופ ופרקו כרעמ סנק לעו
 ספ * ןופכ תפס בוטיק ףוסכ סלכ ועיכטס סילק(ס
 תרוכ רפסכ בתפ שייח רכ סקרב6 רק סכמ6 ( ב פ
 מ בוטיק בחרת .תולעמ ויט ו תתפ ל רעש רוס
 5ע רמ6מס: ביפרס סטו .סורד .ת6פל .סוטס .וקק
 .סיטלח כ'1:סזכו * קמפ .יועו סילכוכס סיעילקפק
 ןככ וו בחוהלו ךרופל סילוכנס .וכיסלס כולקמ

 : : ןככרד יפל ססיפולסכ קסע |
 קנקע סקמרמו + עכל (יס סלשויי= = ך הרעה

 י סנסמו ולעמ וס סרזמ ופלכ ברעמס |
 .תדמ" י תולעמ 35 ןופכ דל סופס וקסע סכועמ (יסו
 רפסמ לכו = ניק יטילט יכסו ןילימ וט תח(ק קלצנוק
 6וק = * םרומל .ברעעמ סכידוטס קסרמכ תולעמ וט
 סלםולו יכ ירס =* תווטס תועטסע תחש סעמל סלוע
 י ונסו תולעמ צכ ברעע יפלכ ןרסס לוכטע סקופר
 רעקתמ 'קלס בירת תפל קעס ידככ וס סו פלשו
 ושמ קלחרעו ינסו תפל עס רפת וליסכ * סעשל
 ג בב 15 רפסס ףופכו ספ ד 'שעו 'נ פ ספ) * קל
 סעוע לופי לעכ סעטע עדנפ יו*> = ה תרעה

 סיענל .סעכר(פ י 'פ כ ץמ .רכוכס ,
 תימויס סכיסעכ .סקסס סע תככוסק סלונעקמ סס
 56שמ רתוו סויס תיס6ל ומופל יופכ .ססמ לקס לכש
 פוס .וקכ קתפק תעיקפ עגל סקט(יק | * ויעבכ
 לח6 ךלוס סויס סז יעפ סיסיו יסוקע סוזמכ יכרעעס
 םלעמ סרעלפ סעכ וכתרות תיפסק [יקו = * קלילה

 לע



 הרותי לוק >
 ךורעו ססרעמס תורככו :  סכתסט ועכספ כרע דנו
 ענר וס כה  *רקכ דע םרעמ ויככו ןרסש ותופ
 תנק .תמכסק 6יסו = * סוקמ סוקמכ קלי תוסס
 ומוסלסוכפל ןוככ סזועטו *יבככס ךנק מ לע יכזוחס
 "ועלו כוכסמ קטסס ליקתת זס יפל סוי לס .ותיפ
 עגרקס דע ףוסס וקמק יפכזמ םורז) ילכ ק5גלב לע
 שוק נק .* סויק יתע לגש ןוילסק .תעל סעוד סוס
 ופיטקל ועיכסס = סוקש  סוקמכ קמחה תסירז עגל
 יפתי וכס יפמ * סל תוכועס קומולס סויס:תלסמ
 וכויכעב :סעוד וקפ דע  ץרוס לע דליתסל לופס
 :סויס = ךלוס סלילס וז קקטכסס ופ)ו "קדולק על
 רפכ תליכמ יכל סקופכ סויק בשחס סז ךקד לעו
 סויכ וימלמ תדות כז השכויתכדכ .סדופ ימלמ
 וס 'דס = + רקכ דע וכוע וליתות 5 לזו וכברש
 בור ותיכסס קו לעו .* סוקמ סוקץב .סויק מח גל
 ספ רכזכ 55 סזעטו- = +:סיכסכס .ך)קמל סיכשחעש
 יוקוכלנעו סירקופק ולפסמ .וסוכעןמ קל -וירכלּצ
 :(וסק עגרס ןמ'עיס ליחתקל ו0ב יכ ג5לק ילכדכ
 תוכל וכסמ סתוכמסכ סלכ סיזיס וופש ןכ יש
 ספי .תוכתןכ ק(ינט ןימ .סזכ סז קיקי סנוע)ז
 תכס תדבסכ-.עכ(ילק) .וכוטמ ןכ6 >> קליל תונחמ
 ויגו סויק תלחת סילוכב 'ל סווג שי * וק6ת סז רכד
 5 יכ תוכל ןיפ ויס כ * ויכסו קלילק תלחתו.
 סדק ןיע פכוי 5 סיזעפו טעע קל וכופו רנקלכס
 תפכי ןיש תטחכה ינכב סב לכס ילככ סצ סו תעדל
 'ןנול לור וכרכוס ןכ לע יסווס ינס נגר תעדל סד(ב
 סעפ ונס רח סיקת סורקנב (יקט קסכמק תלפת יב
 = * ברעע דכל ץמסס ספטכ וכ ןועס ס(רת 15 יכ
 וכ ף6 תעזס ןמ קקופל סויס עיט תסז תויסלז
 ו6 ברעס תיעפר תויסל ןוככס סיס = = * קליק ילמ
 סרופ\ סככ55 וס .סרותק םדס יכ לוכעכו רקכס
 סויס .תיטול ןכ לע כרעכ ספ וכ זרי 55 טדפפעמ
 סידעועס ןוקתמ ןופ(ל ןסיכ פדקו + כרע לע ברע
 תמסכ קכשס יטפל קר יסירכשמ וכיפובל ופכי וכ יכ

 -ספסק סידסכ \וטלכ וטוליפס ירסתו לכוילו סטעמל |
 צל + כע = ירעתכ ףרסס תפוקפל סעוד ברעס סכסו
 וכ ךיכפמ ירס = * םכיו רק וספ ומזעכ רלסמולש-
 קלימ וכמו סילקנו רקכו כרע סל סיעי '96ר סעכל<-
 %עכס ושכ ויכפל למפפסלו 'תו 355 עולוקל סוקל
 זז: רעמ (כת יכ 'פ קל ףיסוי ויתפס %ע סדיסעס

 ורוי תופכומק מיער סכמ לכו סירוככס לכס
 ןנד תיפורכ רחכ סזנו *  וכו תוקנפ 5ס תוכדל \ע-
 ורססכ ןימק סוע יס יכ6 פו 6 ףע1סו רסכיו פוריפ

 נט רמאמ
 בע . : 5 ןמיס

 .סלכ יכ ספת תודחוימס תונטק "ו ויכפל 39פקס)
 תיברעסו סץויס ןיטסל רתסק לעת " תישאר קב
 .קימ סכעו סלול בק .קחכעס תלפת סנו קלילק ישר
 .סויס- וגסמ .ןוכומל סויס יספר 6וקט תוכפ רח6
 .פוכס .רט(פ קמ סנו .תויכככס .ופולס ימכפ ועכ
 :קלופ .תוכפס .סיכוע סיפ יפל ךל תודוס) סוקש סליל
 *'וכו סקימי לפסמ תומוזס סיכועט ומכ קליל כוכסל
 .ופכ סגו ססיפופס יפכ ול [ר06 עגל לע סכסו * כט
 הודככ עוילקעפ תודוקכס תצעכר6 36 סכרע ףולס
 םרעמ סול עכמפו םרזע פור עכמל סקס (ילס * ץרוק
 תיכשק סרעקכ וכלכזפ ומכ סיס רוכטו רק לובעו
 םרעו .רקכ .יסנומ רש5 סיעכסס .תועד סכפלקתפ
 עד .ווסי קלילכ קילו רמו ועיבי סויל סוי * וכיכר
 סוקמ .סקק עכוק םי + סכייכנ תלחקל סוקתועיבקכ
 טוימ .ספועס ןיכמל סג ול( סופ וקו סתיפסרל
 פקק (ס + כס תוקוקמ קול עכקי לט6 םיו * לרכס
 י ֶריִניְה .תיטלרמ ו ןוכמל ופגע דנמ עובְק
 קמילזפ ליקתמפ יז סקעו + ויבע סכסוקפ קז יפל כקו

 ">> :ךומפכ לשכתיפ וחכולכו סעיקפל ימ) <

 ָּנ

 לוסי רפסכ יעיומ סח י) 2קפךוס | ן תרעה
 906 ךכ (:סלפ68  ירכמסםלש

 .סויכו סיקפפק ןכופ עשית עט כיכ ץרכ יכטס ורתפעב
 = רכלפ ו6פכ ומעפ ןורח(ס 'פבו טפכנ לכ רדס ויפ
 דלי 659 קל ןעכ ןץו+ץח עוכץס עי רדס לע וכ
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 . תחוחי. לוק |
 רט6 תו + תועד ינע סתומס תשילכ סדיקפפ 6
 לקקפ וכ קשת 53 וכ וכושלו קפלת ותכוכ םפ6) רב
 ( סיופקס ורמ6 סיכמלכ כ קטקל6 יתרמס ךילעמ
 זכרמ סו קש .מלוקכ ביכס קופס וקס תלובע ריבעה
 קייקחס ונע קופה וקס פוס כט קכלמ יכחקו .לועַה
 קכלעמ קכק דעו קמלזק קכקמ ספכיק כב עכו לע
 בקש ןוסכפש קכ ףיכולו(תיכטס רעסב וקוכלכז רככו)
 'סכקכש כ ,תלוקכ לעו פלומ סכקבט ל תלוקכמ ךטעכמ
 .ךפומו .ויבע ככל ק'ט ןוסכלס סינוס דועו "ברע
 קעוכקס:מ קדוקכ דעו ץריק רוכט ₪וסָחט קדוקכמ
 "סוס .לוכט] .סז יפ3 .לרקכו םוכסיקול -סי כמ
 דע סרסוי לע ספמו קפמ 096: סיכוסככיס'כ ךיטמ6ו
 תומיקקעכ קוקסק .לופימס לבל במ פדז ג תדוקכל
 ככ .פלוקמ .(יס וכממ ג קדוקכ היסתס לע עיקרס
 םוסוק .סרזמ סנקבש "'6-סוקמכ ןכוסק .ןכואל לר
 סמוק. לכ פולו וילנר סככ פיקוכממ ד תדוקכשומב-
 כלעקס ככ ןכוסק ןועמס טץר.סככ סוסל קלוקכ מל
 'ז תדוקכ סוסת ןכו -," וילנר ככ ץיס'ג תדוקכס ועכ
 רוכט תוסס ט וקמכ ןכומס יול טס ככ פיס עיקרקמ
 ןכוכסו ויל נק סככ פוקס תדוכ קז יפל סיסתו ץר6₪
 סויס .יכח ןפופ ףוסדו'ג תלוקכ לע לכועק ןפוזס יכ
 לע .סיעוכקס תומוקמק לכלו ןועעפו ןכו6ר5 ףתושמ
 ןכ סנ ףוקו =." וכרעמ לובב לעז כוסיס סרזמ לוכב
 .ודוקכו ביפוק סיס רוכטלו ץרלק וכל ףתוטק קפול
 לע לכועס ןכ סנ וכטק ןפוץק סיסיו : ויבטק ססקו'ז
 ץרפס, לוכטכ ףתושמ סויס יכס ןפוש זק חו | קלוקכ
 * בוטיק שעכמש לע יעוכקס\מוקמס לכלו סיק רוכטלג

 ליפוס .ןועמשו ןכופר5 ףתוטמ קפוש ןכ סנ ץוסו |
 ןפוסרפ = קז פל סכקפ *ןובטק .סה לוב ולוקכו
 סיכככ ףוטמכ סזק קפושק טס לע סידמוע ןועמשו
 1עממ סו ויקטס לע ספוקז קמוקכ וילכע יכסמ וילע
 רמול-.לכוכס דע * ןוימדס קכססמ יפל וכ לעממ סזו ומ
 םוק ופוקמב דמוע ףוססכ ןכופכ לגל תופכ חטס יכ
 ומוקמב דלוע (וססכ ןועפ ילגכ קופכ חטסל ליכסמ
 15 קזכ סויו .סוו. ככ סקס סרותסכוורמש דע וכו
 תוכפ עבר (וק סזל סויס תוכס עברו קזל תעקוס שיר
 ותלחתמ סלוע ימי[ מויו'מוי לכ ןמזו רסס סזל קליל
 דעו וקלחתמ לופס ןמז וקכעב ףוססופ ופוס דעו
 רוט כקבט תומוקוס ןיד 6וק ךכ וכוס קז5ו ומ
 ןי וס ומכע הז ןוכעכו * כרעמ קכקכטומוקס לכס
 יכוט סט ןוסט 750 יסיק רוכט סע [רָזְק קוכט סוקמ

 קנקב סויה תונח קע וסכעכ ?וק סיה .עקמ(כ סויו

 כ ןמיפ מש .ומאמ
 מלומ סנקכ .קנולק תוכס תע וזיכע 5וסו ."ברעמס
 טפסמס יפכו *ץרלק רוכטב תעיקס תע "יס 10שוקכ
 סו סזי לכע :קלילקו סויק יתע סי 34 ' קוס
 * הוטס וקק קלונעמ קפה תומוקס יעבר(כ
 כמ מס וכרמ דחעמ עצר יכ\ קוק סכסק תעלו
 תפס ךרקמ ותויקל יופר סוק סיק עכמס חככ'ויו סזו
 סעונק וש .יִפל ותיטקרוסויק לסת: עכטס יפלו
 וטמ סלורוקז עוקרק סכ קיזועסמ קמ לכתב קס
 ףותססל ידכ תימויס קכסלס יפ לע קדסס תפת סטמ
 וסת 0050 וז-ןמו * דק כוטיס וכפ 3כמ ו5סלופ
 ,תוסרקלו סולזפ סליל נ לע סתולעב 7ליתסל ללוש
 קפסת ספ פיק תפוז *קרזמ קכקכ קדס יכפ לע
 ₪וק + לול ןוטוסכ 16 סידמועס םומיס יככ לס 5
 03 על וכיינעב סמיד סויו סוו לכמ קזק גרס
 ןיכעכ .כוטוס .תופוקמב וסחיקסב וק5 יעל .ללוה
 סיס לוכט .טככ וכ לקפו סזק סעטה ןמו :*.קקירזק

 יפקסטכ לליכיה .כספכ דמעוהו קממק זוכר עבקוס
 ולתלטס קריביל 7 לי תלחתכ סנו: * כו6-יקו סיקל6
 וס .ץרקס לע .ריסקל .קמפכש קמ .סייק) קולוסמס
 קפביס סיספ ץריס לע :טספתמו .ךלוס לופס ךלוממ
 כ ףוסב קקסס .למעמ רוק 0'ג סטו * [ר קזלקפ
 לקכ יקיו כרע יסיו מפכ תיספרב ימי תטסע סויו סוו
 תכמלמ סרט נכזכ\ .סוי ףוסכ סי לע קכמת וקככל
 ץכשקו .סימסה ולוכיו ופכו סויק טדקו :ץֶרסו סול
 = ז ברעמ .סנקב פוקס תכטס ליב תלחת ו סיקו ובו
 'מסכו קמדלס לכמ ילמבל ו סוי סטול ק)תסכ רככו
 לככו *סעוליס לכ יטסק סוי לקכ יסוו ברע יסיו
 סעהה :ריזפקו וענט תופקק םפ עיקלס ןק סילסק
 ומס הזו + סקיניה תלסקבכ סיס רוכוט סככ קלימעסל
 'נועס ללוש גל סויו סוי כמ קזס ע ברל וטקקי רש6
 סוי לפכ .סלועל סימלסיסימי ותקעדלומתירכו ליפוס
 -'ופוכמס 96 סי :60 ןמ סלוצה זכי ןכ סנוכ+> סוזש
 לישו סנועק .ללומ ב :תויסל .(וק יור וכ רעסו
 : וכ הקוקק + ןולמ סנוטה תירס 50 סכקוול ,תומדו

 סוי.לכב 055 קדס יכפ3ע ךטסה טספתמ [7₪-ופל |

 וומכ'הוומו דליקקל הופק לחמי םופתפ עתפכו סויו |
 0 י וכלפוט |

ק6כ3 לכס טרככו קכוטקס ץר5ק.לע לושק סללכ
 , 56ו

 תעלה יפנע .סנלו  י\ תטנמומק 'קסופלק מ לפס
 סוסתש יול סיק עכטס יפנו תמסס ךלדמ זס |
 < * רוק6כ םרזמכ ללותקל רופק לקו למ סויק תלת

 < וו ככ .סמסס .תקירז .תע וכ ןכוכתק סז לכו

 יגלכ יכ רו6יקו וקמס סע קז סקיקימו

 סכמ'ל :ויקחל ךשמכ קליפקו סקוק סוס ןכ יפ5 קיי
 5ןק סורול רוק פיחתי וש קזק עבקק תויס רוכב



 הדוהי לוק |
 6 יככוטט ברעמ קנקב קלילק תנסק עגל ומגע
 קלוכב ךיטמהל 360 וכפיטבק ןכ יכ סקמ וכשחי לש
 סעו .* סכלוכב סוקי ןולס6ק סיק דע מסכ קיס דע
 כותככ סכ תויולת .תוכמ קמכו סרותס תריזוס רקע
 יקש 'ק יכוכ רטשכ סיטפסמו סיקמ סכק( יקל 009
 קמיכסהו קלותק סתר * גו ץר60 ברב ןכ תוטעכ
 תעמ סירעומסו תופבטק קרימסב .סויס תלחת סול
 תטודק ליחתתמ ולכ * רקס ברמ 6לו סמסק תעיקש
 ןוטסלק ברקס תויסכ וז סטכסק לעו* ברעב סויס
 קיקי *  קכוטסל סרזמ .קכקכ לח וס סויוסוי לכ ₪

 ליקתיטכ מקל ןכרמ דע סוס בוטיק עכמ( סככ כ
 לטבמו רתוכ קו ןילו .* קכוטלל וטטכ רקס סויה
 קוק .סוכסוקוש סי טכמש קככ-יכ קלעמלרקבקכס סמ
 יכ .=סלועק ןיכמל סויו .סוי לכ פלקפ עבר ולקעמ
 רכבתכס קמ יכ סייתמסו סיכוככ'קסכ ירקעס1ל6-ומש
 ךכט ומנע דכמ יתמק פוס ירק סנועק לכו ןיכעו

 תפסתסמ וכרקסס סמו >> * סריכיכ יקל6ק ץפסס יש
 556 קמכסק פל קדוכ סוס כרע דע ברשמ קסילקש
 לע .וכמטבוק רט ץרסכ יונת ןרקעמ תוכזקס תיימט
 .תעקוט סטקק טפו * כרעוקק קכקל דיתעב הטספתס
 -סוי למ ותימשרי ריכיס תעמ ףוקס סכועס דלומ ערב
 -וכתרות תקכסה ופל עובטה ישי שירס לע ופעד ללכו
 לכ קירי קלסתס קוק ותלוזע לו סרזעה סנש יכ
 י:ץכ6ק עכמס חכב מקס זכרי עינקכ סו סו*
 עוקפל :סמחס ליחתק .סויו,סוי פככ קזק עגרקש
 שוק .קוס כרעהו | \י סרזמ סכקב כוטיס תוקוקקב-
 יקימ :סויו סוי לכל כוטיב סיקוס ברע לכל .ןוטסלה
 סיפוק תויקל-סרוככס יטכטמ ל ךכ לע =: י'עוכטס.
 חרוטה קנקבשומכו :ייסעב סיסרקכוויפ לע סילכוכ
 קכקכ ןכ יכוטיה עומוקמב ומסב לרקסל סויק לסת
 15 רסקל סזו = .""סכולס[כ סויס .סט-קנתמו ברעלק
 לכל בונקל רועסה ףוק *ךפמנה ןמזקמ ורבעט תוטש
 לכת יבטוי יפרטס ומטכ \רקקל עוכטק יעיע ויו סו
 קֶלו6 ספוש סמטת תועסו 5 דע יכ סז רסס סזכ וכי
 \עכ לס וקכוכ תובת וסז = .* רומלכסויו סוי לכ לש
 ןורסל 'פכ: בוקכ .* עוכטס ימי תסירקב סכוע .דוסי
 םלוטלו = "ככ סול לכ6- סיפבומכיוכשו .וכטק סמ
 : בז דומל בכ רעס סימטה רעטכוכמס ורפסב יכותככ
 יככל דבל ברו ףליכ סוס רב קרבס פעל םנמא

 סימיס טיכקכ ול תיטלר קורל כטסת סרוק = >>
 סלמעוה סמ לכ. [95ה עכמס סככ לטקס לכל תל

 * לו יסי סיקלפ מסטכ סריכיס תלסתב ותל פל
 סוקמפ ףלסתמ * תמק ךרדמ סלמקה סוקע סיני נו

 רע 6( ןמסה ממ ינש רמאמ
 "זכר ףוסיס לע5 סטע רטסכ סמכססס דנט סלחתס
 סתחירכ תעכ בק סכפכ תולולעסט יפל ומעט סיסו
 ממסכס קלכ זרק לע טטופ קמח רול סיסימ ןיכעב
 תווס עב 6% (נעכ סזס ןיכעס ןיסו ץ6ק לע ריפקל
 ץרוס לעט סינמטק יכס .תטק תועכמסב סעחס זכר
 סטעפ 6יסק קעבו [6ק תועכמס סככט קלקס שוקו
 סיפוכ סרזמ יככוס יס *  היבסוי לכ לע קמלסכ רוס
 6יקסכ סקוקישור ברעמ יככוטו תעקוט 6יקטכ סתוס
 סיפויב סילכפסמו יפו תומוקמק 96ט לכו קרוז
 ותופו סכ סנ ןימיו ןופכו ןסכמו ןלכמו ןידדכס יכסמ
 טספתמ רסוז רוטימה לבג נככמלכ סתויסל יכ סלול
 ססילע סויזו סדוק לוככו 790 יכטוי לכל סכקו סכס
 לוסי לעכ וכיעכ ןק סונמ 69 קלזק עדו .' סרזי
 סריקסק לע ול דסי קז סוקמ %ורפסכ כותככ סנוע-

 : וכרכז לטל יכטק ורמסמ ףוסכ תסזק

 וכסכש רט6 לכְסס תעל .(יק סיטילט כ רעו
 תקרקל סט םוססב קכהו "קלקחל לע סובככ

 'קרכ6 רק סע קזכ סיכסמ פתוטמ קס הלקתס סישיס
 תק חוק וז סלקפקל סוקמ תועיבקכ יכ ספס י'זכק
 וסרטי ץרסמ וכ .* וכ ותכוכ ללכו ."ות6 סתיס
 ילע .סתומטכ סימיק סולק .ליסתת רס6 סוקמק
 שמ ברקה הנק ככ מקס זכרמ וכ על תומדס
 13 שוק ןוטלל קזק ברעסו ל6רשי ץר6ל םוושק כ (וק
 "עובטק ומימ סוינ סוי פפל כוטיב ויכיט סיברעס לכל
 ןמו קליניק תעכ סלוע ימימ הזק לדסכ ץכו/ךטקכ
 ילע: סד6 סיט יכמ .סטב = רקכו ני :ץוקס זרק
 ץרלכ סיולת וילעומו 0 .תותכש ויה ןככו >*ץר6

 "סתיה טדקישרקמ) סתפילק קלחתהז לולוקנקרקבכה
 ורכטי יל5לכ יכיעייכסיביע'חתפב בשתו = קכקמ
 "ה תוקכט סט תש ןילוק יתמיסמ סכ סולכתסזו סיפוב
 קכונ רכעו למיס ויקוסכופ ויטו דבככס לוס סוקמב
 קפורקק ירד לכ ףוס 6וק.כטסכ וקרזוזק סכקק פוס
 כ.יכ הכיס ומכ רקיעסיסקט פועט סרסע קכמט 06
 רי ץרפליסווטס סובזומ םימוס תלחת.פלירקב ווחפמי
 לפכתוס וכו .ןוכס 6וסש ססרומ תלקתל \סוכל דע"
 תועפ סרטע .סכמטל סווק תסירס ורד ליבנסש עו
 רלכ בוטייק ןמ חט ףםלק תע 65 לוד סויק דוע ןכו
 תכטק לסת קירק ןוידע ור0טכ תועש טס יסש
 ספ ךיפו- פרטי ץכמל רומק סכק ןיכ סיככוטק לכ6 |
 סנקמ 05: ססירקק ילד ןוסוכעי לכ ספ לוכג ןכ
 ₪כזמק ספ לע וקק סרונס לכ יכ לוב ומעט * סרזמס
 6עויכ .םיקְכב ךטומס פוסק: ןמוסו .וקלקכב שרו
 לשוק רככ ןיטס פסקל עמטס סכטמו קיד ףתכירס

 \ לכ



 הדודי לוק ₪
 רח6ל טקסס תיכו ותלחתב .סוי 5 ותירק ונע

 קליכ סכוש ל5רפי 5 דפ סקס ועוקמס רתיב ןכימ
 63ו- ףיסות 65 תיכקיל קמוכ 6 ירסס תושיכ לכו 9
 'ויט6רקודוקכה תעבר טסט טוללוכה תכיחבכ תת
 סכרעכו סקילע רס6 רודכה לונע יעבר עעכ 5
 קכוושה ויה ןכנו : ןזוסלכ קכיכוטת סימיק תו( לק

 קוק ךרדה לעו = * סויה ת/ירקכ רקע תועס קרפש
 קיטפכס רקס תועט ס*תכשה סוי ומסכ ליקתי .ווכש

 רקכתי וטוקמכו + 5 (יקט קלקפסה סוקוכ ותשיכש
 תכיקכ .יע המ תועט כס לכ ףינוימ ןפיככק ומ ךפ
 יתעד ופל וקטע קז רובעב סנימפ יכ רכודוכ יללוכה
 ומיכסקלו וןילפקלוכק סדוק דלוכ למ טיל ותכב
 "לקו סקימשו = + טדחק ןש סויז סי ךירכ מ"מ סע
 תועמ חג יכ רזוס ורוב רט6 סימלוקס סיזיכסה ספ
 קרעהכ ורכז קלעוט וכ רוס קלרי ללוס רחש
 תעד לע קכסו = *ותעב ספי לכס ר0כתיו .תיבימסה
 סימול סמ תפירק  תדתקב ךסמכק ןמזקה רכסה
 ותויס סע | רוט6כ קז רח6 קזכ .ץר6 ינכוט 6
 לונג סנש סקכ רטפ תועטבמ סו\!וכס תפקסקב
 רודככ 'וירקעס תודוקכס תעכלש ע סימוק תדזוקס
 סק סיטרפס .תפקטקכ קע6היפל סוקמ כמ * זרקה
 לט ךרד .תכמ תסיככ תעמ ולמי ןכ יכ תועס למ
 תכסו סרזמ .דכמ +6 26 סיככוטל קקסנ תע לע של
 רסס סלוע לוסי לעכ יכל וכיכ קזכ לפוכה ופסק
 קלעמל ילכזומכ ףקודכ .תועטולל קוס ןמזק ליכנש |
 דוסי .לעב''וכ <" סלסתסה סוקמב ספלחקה כמ ו

 ול ןילכ תועט ול ופכמכו םולט סרוק ליסתמ סלופ =
 חכו .ךסזוכק םוכלוקופ סי 6וק כושס רלעכ סוקמצ |
 סדקסומכו ןיכק קמ סרזמס קיטס דע ץר65 קחתופ "

 לתסמ תכס סט כןמכ מזל מ קזס רועיסכ ןכבו <
 יחתווק'כסק קעדל סכמ6ידלח יכטוי,לכ יפו קסופא
 תועט חזו סות דע ץר6 יככושל ךלוקו ךמווכ תכטה +

 קטק לכרמ ו קלונק ילי בעו רוזס
 רסכו \ >>," קולע סיס ךכיעוקכקק טקעש לכ רטיקקא
 יפרקמל סלהת +קס חיכוסל וקנו ףוס יכיקעלוס
 כ תותכס תלסת כ סככקל סיסק רעש וס טד 1
 סב תויסל סלועה יככ לכ וכז 6ק סכקלעו וידעומו
 סנ 'ףפוכו .דכוכזק םודקל גכע קכטל סי6לוק סח
 ץרטק יככוס לש סקיכס ןיכ וכדוע כט סט יכ/פוס
 לכת יבסוו לכ לע סשרכ ודוככו = תרכי סרט קפולקק

 . בש קדקדל םיט סו. *'קלכ6) סקל ץל6ק קכש התיקו
 3ע סט .לוקק5 רפ6 סוקמ ו5 יתמס תשוס תעלה | |

 םורבד לט סקיטרפ .רוסיב לע ירכע ירק( סיקולמלל |

 5 = [מוט ינע רפצב
 ₪ 75 : סולקו לפסל ולס תלזעכ | |
 טקסק ילקוט 015 כקט טריק קוי 1 הרעה

 16 קיתסתמ קחכב תוכחל עיביטכ סכס :
 יפלכ וכ רלוק ינסק וינחו לעוי יפלכ וינס ריסזמ 6וק
 יפ6רב 075 יככמ ותרתסס תכמ קיה וזו =ץרק
 קהה וכפל \גקנמכ סר6 ץוכ) לרפי סטמ = סיטדמה
 ופכו = = * סיכמו קסרתו לוק טעו טעמו סרזמ דבל
 רוק .5נלגפמו ךכוק םדחס ינס דע סכממ וקוחר
 יטמפתס) ףיסוווו הלעוו יפלכוו תחפכו = *15 עפוטק
 6וק .סויו .טוי )ככ קזק תפסותהו ץרק יפלכט וינב
 ןח קחרתווט סמ יפכ קריק ףונכסוטמ 6 קס ידכב
 פק וט קלח סקט תולעט כ' סויו סוי לככ קס
 הוויכמקו + טרזט קנז דעו כרעמ סנקווט קסרמרלעמ
 סויו סלול ןמז לס קזק לוכ נק ידככט סירקוחק תעד
 שדחה ענרמ קטדחק קככלק יוסכל תועס ד'כ ססש
 הטדהק קככל לט קתוקד תילכת סוס הייסרק תע דעו
 ךירנ הרד ץופ לריז ר רוקלמ (וקזו ויל ו6רכל רשפלש
 סרקז6 סלוע דוסו לעכ ורסכט םדסס ןו סויו קליל
 יפ \ע עוכקס סויס יפדו סיעדוייתלכס לכ יככל
 ולקזיט סכוכטס לע .סיכעוס ריקו םילטוריכ קייסרפ
 סיפרס .ופ לע סטל 5 סוי ל'כ וסד קם ורזבי 525 למ
 עוחתב לכ סיס טודסס עגרס ופכמיו וכססיסדע
 רסכ תושרכ טדחקככלה יכ וכימשי 5ו ססל טכ ליל וו
 ויקרס פע םדחק .ת6 לכ ופדקו ילכ סול טכ סוי
 -לס(מ 6065 -5ח לו כסעתכ .םודקס ע גרס רמכמי סו
 ".סעיבקס וסדיו רכדכ וקפתסו 16 ןםול שכלול תלחת
 כב .סוו6רק םעל םודחק עגה סדקיש ךירכ כזו
 ףוס דע  סלילק תלחתויט תועט דכידככ עודי סוקמ
 סמדמק .סככלס .תייפרלןוככק לוכנק וקזו .יומוי
 "תורה ןמדוו סיעפלס יפעס סיטדחה וסל כו
 יסלוע לוסי לטכמ :קזק רתוול סיקעפלו:סזמ קוחפל

 פלת עודו י פ76מו יב'פב סמו יזפבקע
 "וכ סוס וכרכזס ריז ל למ .יסי רבסק תעדל יכ
 ונע לדבסק יפלו = * תסטקכס קרעסב .ריכזכש 036.
 ועיכק לג סלוע דוסי עכ ןיכל וכיב סס לידבכ רש6
 וכ סזכ ןכ וטכ קוס וטפמש וקרקמ וש סויס ותו6
 'שכתיט ומכו דכ לכמ סיוט ולס סילוע דסשכ ססיכט

 0 ל
 (סלק ץט) יונמשרד סוכ625%מ חף הרעה
 ךומס רכס עוליכ תוכק סלוק דכוכ = -
 9% 6וס עודיכ ונס דוק דלוכ 55 סקס תעיקמל
 = בורס סטוריפב וקלסב .* סזיסק תט'קסל ךומס קזרכ
 רכפק סס 50 = קזש הנק פורכו קוט סנספ

 עכו



/ , 

 רטאמ | תרוהי לוק
 רכקה יכ .* קלעמלמ סיפככ ימכופ סלופ לוסי 1ע30:
 לס ךרד תכט סוי תוכנת סדוק מריה .ללוכ טרפו
 כס סויכ פרוטק יכטויל סריט:עודיכ סלסוריב:
 .תעיקט סדוק לכ קוק תעיקטל ךומס כרעב סקלמ'

 קוישרק תע לע טולס ענק .תמידק סעוטו קזו סמ"
 * תמדוקס סרעקכ וברכזט .תועט דכ ידככ סל

 הז סוקט 56 הסלסה (כי סלטכ סליס קקלכס יפלאי
 ץל6ט .כוטיס .תיס6ר חרזטה שוק .םייקרל-רקככש
 וול לס6כ לועס ןובטקל ונוז תב סיסת .ל6רשש
 וופר = קפל לכוומק רומק געכ .ילכדז ךיכיע
 לש ךכל  קכפס 09 (וקק סויק עוכקל קז וכפש

 וסככס ילמ קיקת ותיעיכק יפרו סלועה וככ לכל,
 תועמ ס*קסיככס סוול מדקה )6רםי ץר6כ לחש
 לס6וקמ לככ ךלוק כבוס בכומ קנו וו ךמו רומ6כ-
 * קו רק קזכ סתובטומב רו סיסי 35רשי יככ לכל
 ומס עכש סוי פרוע יכל סריק תוסרק פעב יכ סנו
 5 ןוט6ל סוי ךותס +5 יכשוו ויק .לכָכ + סכטֶסל
 ותיקספסו:סוו לכ תשירקכ סתמידק ןידמ וכממ תועש
 סוקמ לכמ *תיטטס סרעקב לפוומכ רועיסס קז ילכב
 סויכפ סכוכקרקע סכמ6ןכ לכ ץוחימ פיכ סזכ וש
 סוקק דעועק תועיפק וכְרעו קכשק סויכ תכטה
 .סלוקס לכו * סהיתוכסומ לכ סוי לם ו בלב ידי 3ש-
 תעידקכ .כ3 סכז סויס .ותו6 515 תפיקסכ סה |

 עס יפל יכ ס 526 (וסק סויק סכב עוכעיפז
 טס קר .ססל סמעיכק תעב שדחה .ךמ +6.יכַכ יש
 םלּוק .וכתפכס יפל סט עלי כס6 לוק עמ תועש
 לומי לעכב פיו = סלקש וטכ זענע לוקס סויס מונק.
 עוריפק ןמ טק .יוחטמכ סלק ד נכמול כש סנש
 ומעטמ ס6רת וקנק רמ6 ותערב קר6 55 מס ככה
 רמשיו ה פ ל למשמ ופוק מ ששוג סיטרפה רופיכ רח6
 656 0מכ 65כו תוכס סדק דלוכ לט קכלקה ןיק יכ.
 יתלכס רבסק .תעלכ 60.6 * וכו יהטפ טלס יכבמ
 ןוכטחו = * סלככ קוט ומעט יכ טדקב סקס ןיכ קלסול
 %ע לסיתכ פה רמפמ סלוע דוסי לעב תעלל דלומש
 קוחרס יש גכןסכ שוק הויטרס סוקמו +. ץכ6כ רוכש
 סיקלק כירפו קעס יִדְכְכ ברע ופלכ רה רוכטמ
 קיקי ללומסס 00 . * תיעוכֶכס קרעקב וכל סלקמ וב
 תעדכ חזה תכוסבכ יורו ל6כשי ץ90 תכיסכב
 וממ6ב לודבק רו6מס ןתוקב לעב קרוקט ןונכו רבפש
 רוסמס רוכעס דוס וכ הלעמל סיקתוווס וילד
 "דס ןמ תולוקכס יתש ןקו עדק יללקכ ותלוי וכדוג
 םרועס סנק .בסו :וכו לקק תמר פיקו יק קס
 כו .פיבכס רת6פ קמ דבככו ." כופוס תלת וש

6 
 ₪6 0 ה-ל.

 .תע 757 מיס | , טש"
 יה ץלקקו זנו סילקק ףכלמ ףכ לישי יקל דוככ
 משב כזכק סיפק עיקמל ךועסו * כומ6כ ודוככמ
 תעש טילטכ קעומס רחש סלע לוסי \עבל אוק 6

 עילבתכ 6וקשכ סדש וככל ליס .פו60קל ןכקי פ

 שקיפס רכסק עעדכ ל וילע קפריטרטפסס ותוקל]

 תקונסמק כי 2 זז * סזפס תעיקפ סדוק ותו6
 96 = רכקק תעדמ ומגעכ סויס ותו תועוכק ןיבעל
 ונעו = סלוע דוסי לעכ תעדל וירס6 ךסזכה סויס
 לכ דע כזכס פפה יקלק לככ סזע לו סקול נק ויטכ
 % ןפוש לע ססיכס לכ6 רסכתתשס תו6פ0 ל ליססה

 ויכללע 6וק 'סוימ סלוע דוסי לעכ לסוכוסוב ללכז

 טרפוקס קמ לע ןכ וזכו * סלקט קמכ ו) ועבוטק לט6
 לטפס קזמ תוספס ץלו סכסמו תועסב'כ ילככ יכ ו 6

 * 'ףכ סויפרס תע לע ורטת לט טולחס עגל סדקיש
 פפפ6 קזמ רתויכ לו יקלס סונרפ תוצמ ד ילככ יכו

 ר וכ ודלוט ענר לע ורטק לט םודחס ענק סדקיש
 לפל .וכויכעס שודחס עבר ןוכ .ופכ6 ללכסק לש

 ףלקמס ופל ףכו'עופמס דוס ענרל ותמ6ק ךלקווס
 ו לע ול דסויעס רופוכק יפכ סוט 6רקכס יענה
 57 קוכ6 (כ5 רמ6 ןכ לע == "גס 8מקמ ןוטסרס'פב
 595% טכ סוי תוכפ לוק ירזפ לוע לק סט למס
 136 לוס ןוכשס דסיתכ וילעט ץכלס רוכט סוקמכ
 ספ קיקי רוכעס ירקע יפ לט ןקוקמק וכמיסט לוולכ
 פספ6 וכ ועדיו .וכוכי 16 *  סויסע תועט ס'מ סוספל
 ועכע 6וסס סויס ףוסכ סטדסס קככלק :ופרתס ץוה

 סוו6רק ןיד סטס *ח עכןפכ עוקטס רסל סנס טילטכ
 סז וכפמ וס יופרו וכרכוט ומכ ופעל .לכ0 'גסוב
 % עכמ6 תויסכ יכ וועט סוסו = * טל 3 סוו עוכקל
 תח( העפ ילככ .כרעמ ופלכ [ר6ק רוכטמ קוקר.
 תעמט (כמכ תיעיבקס קרעסב] רכזומכ סיקלס ברע |

 וס לע ץר6ס לוכטכ .תוטט 9 סדוק- ללומק לוס
 "1 וכטמכ סעיקטס רס6 העט םילפל כ שוקק סויק
 תועמ דיס .סע ספרטנסכ רפ6 סיקלס כילק תועט
 35 וטולס עבר .תעידק .תורעפפמ .סיק3ק סערת
 סולטתל ועיביוולעי ."רבולעב וללומ ענה \עירסק
 תמידק .תורספ6 סלכ6 וכלכבקש סנקפו תועס.ככס
 םכמ6 :.'5ב היפלס תש לע ירסק סוש לש ודק עבכ
 ןוכסס .ןורסס .תוכמקל .לכוי 00 תוכס קחמ .רלוככ
 עָסְרַהְה סטדסה .קככל5 וש סכו = * וללק תועפק
 5150 סוקי ןככו פלש [ר% .עקממכ טכ וי ףוסכ-

 הפ ו ןכ ולה = =
 פירפקו לילכס סלוע רוסי לעכ כ ךל עד. התא

 קרפקכ וכרכזס 6רוו רקמל וז סכלק ןוכ
 קטר | 1 < ₪



 =יחרוהי:לוק- | =
 36 םיכופ לו סג סקיכס ויס סעמ ורמ(כ קידס
 קייפלק תע ליכ בק (ריז רט רלדכי קלזכ ך6 -'6 ככ
 לקו ו סויפלק טודק סוקמב םודקק מעל קסחי ופי
 ועויו שכ .סוי ליל לס תועסדכ ןק סזל קיפסמס יכ.
 ץרשס רוכוכ לטס דלוכסיסל ובל מ 6לו" ןשס טדחל
 תנע ליב בק * וכו תוכססדוק דלוכ לם תיירבק 1טב%
 טעו ססיל קשר .יכ + עכממב ירטק לם םריס ויסל
 שמ טכ סויב ודמעמ יפכ כו לע דוק לסל יושק"
 סוס רקעס .7מול שוק ןעיס ותופ עס ץכל0 רוכטב
 ובלוסיב כספק תקלטקלו .* וכו וכ סלוק דלוכ ₪
 "כ רכ טסרב6'ר תעד וכיככ כ ריבס ןכ 0163
 סורכדב סמולט סכיכ וכמות וכמע יכ סזס ןיכעב סיימ
 סרוע סנק לעטרכוס סוסיכ קזו * רוליכ לע וכקכ(₪
 סויה ףוסכ סיפקו קככלס דו ןובטס דמוי כושי
 למ6 ו5כ תוכס סלוק דנוכ יפו * ברעמ הנקכ ומ

 16 סרזטס .סטקכ סויס קוכק סלוק )00 ב
 דע סויק ףוסכ כרעמס קנקכ קטלקה ככל סל
 תעש ךטלכוסעעו תועמ ס'ךמז רועיס סו פל קיסיט
 סיישרק תע לע םלזעק לכקב סויק מוכקב לליעש
 תצדס ססדכט ויס סעו יכרעמ סנקב סויק ףוסב
 וס קיל .ככד 05דבס'פכ סנוע דוקי )כב 320טזש
 ועכו וכקלבס יפ לע לבסס ויל ןווכמ סמ תבטק ןיבעפ
 דוטי- ?עב כפכט סמ וכקמועל סיפב ו סעו *שכיפ
 חט ורמקז רוס סיקכסס סכה יכ וט "פג מש סלוע
 וילסקע סף יתנלק ץוכקק עבר סדוק תוקפל תועס
 סנועכ 0 סוטב קקרכ ובי6ו םלב ליה קסכתמ
 לע קמע סנוע דוסי לעבו "וכו רקזס טוס פול ינפמ
 סטלסס סככלכ לכותטורמס ךי6 035 וסט רק6ו סז
 יתקסֶס ץוכקס תעמ דכלב .ועט ס*ודכל ו6רס5
 תוכרקמס .תולונסס לכ רכסתסכ קל 0 טז יכ ך)י6*
 עכוב פוס לכ ןלכ תורכסתסו *סיי6לס תע תוטיקמפ
 ומכו  *וז פס וז פובכעמ ןתכקןמ יככמ סל סופב
 ורק תולונס כב םיו = * קרפק-ופו6ב עידוקש
 תועט 5 ידכ דע סיישרס תע תורס6עו תובכעמ
 סלכ טיקכסס על סמיכסס לז ליכסבו"> לתווו
 םיט ןוככס לוב בסו עכומחס ןשזס יכ לולו קורוספ
 ומסר בורב סטדסס סככלק םייסרב וילפךוספ
 וכ פוסרסל רטפסט ספוק תילכפכ (יסטכ םימלחמ
 * ספעמל כרכום 6ריז 'ר רפ6מכו סויו קליפ ילכ פו
 סוק וטעמ םוקפל סלרתמ קז סע וס .רטפ6 סכ6
 תונוגסס תורכְסעס  ןטדוקב סימדקס ןמ םדסב
 ןכו *ץוכקק תעמ סייסרס פע תוכרקמסו קולסמשס
 "ורקלקקו וככנמס תונוגסס ורכקקס ןקלוסכ פס

 "5 מיס לש רמאמ
 שיפמוק סימכסק .יכ סלופ דוסי לעכ כוטסי ןכ לע
 ולכד ווב ךלד סטדסס .סככלק סופרת תועס סילמ
 תוכסס לכ ודחו סכרכסתפמ רטפש סיס 1500 רמולב
 ותורטפלמ סמ:) :סייסרק קע ,פוברקמסו .תולסקמס
 רועמ ודכב 'ת6רכ סככלס סתוס 16 ( רומ(כ עכעב
 ךיכטלוקנכס משש סירכד סכרס :* וחיכס לטל ןעזק
 ססע קקלס טסיכקעל ץוקש רכסס ול סטכט תויק סע
 ןזז ךפסס עידו ןןורתי סכוס יכ סכפס .לוכג דע
 עונרת ו6וכופ ךטמקכו ךסקס ןע רוס ןודתוכךפסס
 תופלסתס ועדס ןורכז יקונמסס סלולו -סקלעוקב
 סדוק דלוכ לע פ סכערסל טקס טודק טרפמ רכזמ
 ככה 50 וכ סוס סתעידיל ןיש יב "וכו תוכס

 יה ו 6סלוקיכ לע וכקכלט סילכלס |
 6 ת6וכ לקספס ש6כ סע לע ך5 = = חתעו

 סקרומו = סכמיקו סכופנו סמי ךיכיע =
 תורעקב  יכ ןורחלס סיס לע סדוקי ץל6 לכ 6
 רפ6 'ץכ6ס תש ךליקכס5 ךיקנמסו ךיתקוק תורכזכס
 סבוטב .סירכדס יטרפ 5ע .רוכצק קעפו סלרת

 / ': קסכצ |

 ב56  יקוסתבל ת0וק 6קספש
 ןכ יט רפסעמ סיתולוכב

 = תב לכ סיל6- קיחתכ ףסללט6 קתיפ(רב ויס קכק
 | סקיל ףקסוי רט6 סיעכע .רחכש ףתכו ךקי כוט
 תועיכק תלקק ןיפט לס(ס | יסכוק(רו סנעב
 * סטפ מקס קעיקמ לק 36רשי ץלןלמ יתלוז סימיס
 ךשמי תועט סרטע קכעטב 56רטי [ר6 לח6ע כס

 ידירפהב

 05 סיירקעס סליעס יקפק 326 סויס סילק רקע

 סויק קירק רקע לע סו וכרבדמ גס * לכ תורפע
 לע .סכבכ סוק טס כ .תעיכק דוס ףוס תועסס'ב \
 וכסי סל6ק סיכטקק תטלט לע = "וכו קועט ק*
 תצידי סכסו ורק דע ת6וס ץקספס ירבד לכ כלב
 * כיס תלקב (יסט ץרסב סיולפ'ס ידעומו ס תותכש
 ק6מסו וז ןמו רופס לט ורקע לוב ב וכל סיסי קז יב
 'כוקכ * סילפטכ סיככדל ויפופכות וילו לובנק לכו
 לק קפלקב רטסמ ותפלקמ סע סע ולמב ספ וילד
 לופסס 36 ךרעב סל סלק 6וס סלק 'יכ וכו ודק
 367 ץכ6ל 6יס סכוכסו ולכל ידע סנטו ." סדוקס
 לע סליל וכמידקסב טס דע וכו סלוקס סוקע ץיספ
 סטמו . *ןוטפלס קתכק םיעטסל סיקתעמ וכק סויס
 "וכו רקע קועט סיס סבייספפ ךילכו וכד זול ליו
 .[וסס סויק ץרקימ סד6 לפי 95 ורכד לב תע דע
 םידטסמ ופכ = * רסס סמ סץירקכ ליספמ לכס כמ
 עטב סטמ *יכטס קתכס ןכלק 3ע קלע כירקספ

 רוכדס |



 תרוהי לוק
 חתכק %ע .ןילכתו סל .תתמ .וקילכת דע רובדפ
 סיטלפס לסכל קכוסכו ט6ר סכתכ קתעו = *ישלטס
 תכטק לסת וכ ללומיסמ ס6 וכ קסיס = :ןכדס לע
 וכוס לס לע ורעב סקריזט קס תדלוק סוימ-סקיפ
 "ובו. לוכצת .סיעי קטש
 י נו תכס ועיכסק סו
 סוקינק 2 :" =
 ככק קוקה

 סא יכ הנ א תבשה

 ינש רמאמ

 םדוק .שולאמו יניסמ
 5 (סנכנתבשה יכו) הלחת וכ ןמה דריש ןכל

 וע, = .ף" .טוו"זמיס
 פו * סו סוי וטקלי רט6 לע סכטמ קיקו פיבי
 *וכ היסי 6 תכט יעיכסס סויכו וקועקלי סיץעי תסט

 ךרעכו ככ | רוזיט סימיס תועיבק .סיסיט 26.יו6רו
 < ילכודמכ בשסי יבעככל (ןק סנט [וקק זוחמק 0

 תכטק תלסתס ויק סעו
 5 יושר 36ו תקדוק םולסב
 ומ < סלוככל .סקיקקל

 יול ל ןמיסבכ 50 רשז
 * סיפוק תועיבק .)יחתקפ
 "'קכקכ קרזמק ןקלספמ 58
 קשרו + תקדוקכ -ירזוכס

 סכככ כטה ןילו וכקת5 לטפשו = סכככ () ככה יכו :ןכפ לובבכ |
 לע ינוס רחשו שמש;ה וילע אכש ימ לע אלא

 רשא דע ךכ רחאו ברעמה תירחא דע הגרדה
 תרזמ אוה רשא ןיאה דע ךכ חאו ץראל תחת
 לארשי רו ררא ןיצל תבשה ארקיו בושויה

 וכ יכיסל ותרוכב  סכתיב
 יכיסכ .קכטס  תוכמ רקע
 תתיס קזכ סנ קכק) י קיה
 ..ןועמ יק56 קטכמס תכוכ
 יכיס רקכ סלעמ לט מבול

 קמכקס .סכווכ ךיפ קרפ
 ץוקק סוקמס ןטיעעכו סולפזכ סימיק יקל קוקפפש
 לכ סטמ וליחקו זס ןפו6 5ע סוס יווכק .ובוקכקב
 תויגוד ןיעכ יעיכמס לע ןופ(רה ןוז רקס 3ע סישיס
 סלקלכ לטיפ קרות סכתיכ תבשכ ירסש = ורכס
 סלוע .קכפיכ תכמכ לע .סיפוכד .(סיקע ר 1
 'ותכו וטדק5 קבסה סוי ,תפ לוכז ףכס בוקכ ל7םי5
 'נו קוק .סויק תק רוכז סעק 3% קטע למלוו סקס
 "בע סוי לס וטוכעב ןכ (6 סוי3טרמוכעב ןכסל ספ
 סיקו תסס .תריעטב .ופיפפס תרסמס סויכ .ףכתו
 ןכל סדוק סולו : ובו קכט יעיכטק סויונו ובעת
 םולסכ ןמס תדירי קלחתס = "קלטת וכ ןמס דריס
 וקס * טוליפב בותכס ועידוס 55 סולו 510 עד יט
 לכ רפכיו סיללמ ועסיו ממ .כופכ ןטס 5 .סלוק
 ןוכו .סיפופ ןוכ 0ט6 ןיפ רבדמ 36 רש וככ תדע
 וחש רמ6ל ק5ס סילכדכ ןקלס ככ רכסו | *יכי
 ףוס סי לע וכמ 'יפיחמ סעסכב יכ סרק ךרד כותכח
 קזק רכלקסיכ ןיכ רכלמכ :וכסיו ףוס .סיע ועסיז
 סילקע .ועסכ רטסכו .יכיס 'לעו סי3ספ עיבע לודב
 סיק תפסמ ועסכו שוקק רבדעכ ףוס סי 5ע-וכס
 ולו סקפד .תועסמ ועסכו רכלמס ךותב רסכככ]
 י סולופרב וחיו ןיסרכלמב ץוק רט טו ןעסונ
 סתושרב יכ טול זכ ןמס לכד סיס :וכיתוכר תעד לו
 םוללו סקפלב רכדקכ סיכוסו סיעסוכו סיכוק ויק
 לכדמכ וכולישעט סו ועעלתכו ודקפ וכממ רוסי 3
 סתויסכ קר-* סט ספוכ סויכ .סכולת'קתיס 55 יכ
 לכח תטסיפ %ע למול וכ6 סיכירכו :53ע ירכדב
 59ככ ןצככ ץר6 לוכבמ .םו36 סנט ולכל קל סיקקפ
 סעטכ ומעט סיסו .* סיקספפ סי דעו ףוס סי סב
 ןכפ סלוק םופפעו ורעפ תכוכ סכקו * די'ןמיסכ יכוש
 לט66 וכיכס) יעעס סויכ סיקו לקכ ספ יכ * וכו

 -בכו סועט סיב קרסו

 6כיזע ל קרפ 516 ירסש
 ימסב סתטיקל יכו דריל ןמק .ליחפס קבסכ לחלכט
 סויכו .עוכטה .תומיל יטסק סויכ סתיס סכטמ ספל
 ילידי ל סכקס סיכמק קולו = *ןמק תדיריל יטס
 : זפקת ףד הפמ ייפ כוכממק ורפסב וכו 'פ 'קכק
 + "וכז טעטס וילע סכס ימ לע 636 סכככ קכטס יכו
 ."ןקטרפ ךכ סוס ססכה יפ לע וטוטפכ ור6בל ק6ב 6
 וכיסמ סנכשו קטש תוכמל קוכמק .תלסתסו .ליפוק
 סלעי ךי6 * סלועל ססכוי - .תכט קרוק סטו קיס
 כמ ימ לע 055 תכט תסימכ וכלכ6 סמודתט ערב
 דק לעו  י'וכו סנקדוס לע יביס רחל םעססוילע
 ץוס רט6 ורמס דע (סימקכ בל גת ולכ ןוסלק סזס
 י רכו קכשס ץרקיו ורמשכ רול סוכידל בושיס סרו
 ץר6 רחפ ןינכ קכס ?רקקב וכ תווי ךלדק סו רעולכ

 תכסוי קרסס סססכ סלומו
 סעו י וכו 056 סכככ 05 תכסס יכו סר סזו ילומל
 5 מ - ו5נלףכל סוכמ סופ לע ןוטלק כמ תווי
 .* ותלקלק ותכקפ סכסו = *יכו רטק) סעט ותעדו
 , - סנו ךיתרדס יכוקתל ורמל קזכ (כויכ עו
 ןוטלכ ועט לפכ סיזפו תסב ס6 יתלמ* ןכ ל
 לע ילע ועסוכמ תסז סכק * :ופוועמ ןקתב וכסכו
 "וכו 6% םכככ קבסס ןי6ו : סיתיו%יכ כטסרז לססככו
 קרפ ףלתו6 ףו5סב 76ע-סלק קזכ תועט תליפבו
 ןיסו ןוכ3ע סרומס ב * וכל ףכ וסל
 לעכ ירכדלו סלעמל תרפופלס סרוכס 0 ךיכיע
 56 יכנס רט6קוכוס(רס וכיפורעס טקחלו רומל
 ס(לעכ ןכסו רכדכ וכ סיעוקלו סילו65 ךיכפ לומ
 ןיסו קלכוי ולו ץרפ ישו סילכדס תכוכ ןיכת ז0 יכ
 ץרפ רס6 ןיכג עבטק 6רקיו = : סתוכוסרכ קכוכמ
 פועט ס* לט סזס רפסמס לכס "וכו ועט סיב לרשו
 עודוקכס'ל לכ יכסויו סוי לכ תשיק רקע לכגוו

 תוככס | 8 19 ב ₪



 יתרה לוק | ₪
 תק סזק בסולב וללכוי ץר6ק יעכר-רפסמ) תובנכפ
 םיעכלסק 6 לכל בסול פויק סע * קלדעכ 6% קכקש
 יכוסיק עכמ5 דעולטמךרד ןיגק ןמ יכ קפס ילכ ול
 סקילע .סלס 5 לפס ןיידע ורלפכ כלה .תומוקש
 .(5 זכעו .* סויס .תסירח

 ו" טזמיט  נש רמאמ
 .פקמ סול)וכס יקלמ לכ לע םוכסס סלטי פועט חיו
 תועט טטקו ץר6ס\ רודככ תויטסרס ודוקכ דס
 וכתי שלו ופיסו* 65 יכ ןוכטסס מ ולפי תוכורס0ס
 :םיס קכייקתט ךירכו קו מנכ וזקנע רכקס רבדכ

 ורמ6 דע וכו רקע תועט
 ףופ קיס ןוטק תלקתב יכ .עצמאב רשי ץראש ינפמ תועש רשע הנומשב לכ | לע :וכרקש :עכמ |

 סעפ יכפמ קפולקס יללנ ורה  לארשי ץראל שמשה אב רשאבו בושיל .ותשילק לכע .ולכ סלועפ
 * טלק סוי ספ סקל זיכו
 וכיכיע סונעב יכ קז כס
 וכתפקשקו *יטרפכ כא
 סולקס .\ע טורפ רססב
 "דס .סקו .דכלכ סילכוכמ
 תומופלק תויטסר תודוקב
 6בי דועו םיכסק קרעסב סכולכז ס\עוה רט(ולכב
 ס6 וכתקולק יפכ טז ספותקק קלחב ולושיכ סול
 יבוטיס עכמלב לסרפו ץרסש וכפמ : 35 סכמ קמקמת
 קרעקכ תנעדב תירס רככ יכ טורטולפב ןקדקד 5
 ךכוסב קדקודמ סוס תויעכמלק ןיספ ,תיעיכרט

 דכל ץרפק רוכטמ קקוקר תזק ץרשס .תויקל .בושיס
 נובק דוס וקו : סקס וכרבומ קסלמס ידכב ברעמ
 סלעקב לכד חתפ | י'וכו תועס ם' לע סכככס
 רבקס ירמש ןיכסל ביפכ ריפי תיכימטסו .תיעיבסס
 תש ביסרי ובורח וס סנ קכסו * ובקפלקל סיכה
 : וכ קופק יפב סו םסיותמק יטילטק להב ולו
 וככד רסס רכדה יכ רטקת לילכ ותכוכ קפכמ ס1ג6ו
 םודכב קטדסס סככלק תוישל תולטפ6 \ע סיקכסס
 תיכימטק .סרעסב רכוומכ ךליפו ץוכיקס תעמ פועמ
 תוצוכי .ויס 56 ךרד לע וסורמל עזוב ךרדב 69
 כט6 סיישלק .תע .תוטיחמס .פולונסס לכ רכט תקל
 עב .ןיפע ישו רטשכ -* תועכקכס ,קכמ סרבסתס
 וכיּבהל קל 62 0נ | *קמסרשוכמכ סלוע דומו
 תעדכ דנועס עמ  קועפ ס* סול וקיפסיס וטוטפב
 לע סרק6מ תתמ6 קל = = סט .וכרכזט סקרב0 לכ
 קנס יככופל לורי יככוט ןיכט קועט סיס קמדקק
 עיכטקל ורוסיב .םיקרכפ וכו .סימיס ןיכמכ סרזמק
 קכס רטלמ = *כסוס קטסס יפ 3עו *ךילע בוטב
 סויו סנימ ךירכ קיז יכר'משעו וכו תוכס סדוק דלוכ
 פופורמלס פורעסס יתסב סרכז םלק לפול טלקס ןמ

 נס רקע לע סיפבכעמ סעסו * ורעלכ דס רוכל
 רש6 כס ססרב6 לכ 65 = * ףלסתו ןוכנסכ וטגעב
 סיס סכס יכ = * פופלספמ קוכוכמ סמעט ת6 סכש
 וכ = וכקכוקב יפל סק דח6 רפסמ | * דכסו * פוטש
 :לוטרפס [רק 'קנק פכ ףע כוכסק סלי קועט בכ

 רקכ סכע6 .ויכס5 פיפ .אוה !ברשי ץראלמויהיצחו ןיצל הלילה יצח
 סללעו יוכו חלומ וקפכ רשת עובקה דוס אוה הזו ןיצל שמשה אב
 דלונ ורפאש ומכ רועש חי לע הנכנ אוה
 .תועיקשל ךומס ;ראוגש עודיב תוצחםדוק

 ףמסכ רט6 רקבסו כרעס
 < טוקומ .ךורכ .ץריז כ ספכ

 עפ טדסס ןמ סויו קליל <
 מע דלועס עמ וכ: סוס

 :. תועס ד'כ סיכירכ וץמש סוקמ ותוסכ .םיוסרה תע
 ; * כונס סדוק דלוכב .ןוופס סקס 06 רמסמ סכלמ
 יסכסו +.סכיכ םקכ >* ןוזקס קס ךכקס .תוסלכ יקיו
 תועט סיס לע .וטריפ רפ6 רכב ק6רקכודנכל דע
 סעע :רשכ קעיכקס :ןיכע לע .סימכחס .וקיכוסט
 סב * ךלי) סנרמךרדבו + [כק שייח רכ ססרכ6 דה
 < \(יסוכ לע סוס רמשקס לסכל ופטס רכסס סב ךילוס
 םרפל קשר ל יכ סעסק סיקכסה וריכזקט תועס קיה
 - לוסי \עב .תרבסכ סעזובק קנלפס ךכד לע ססירכד
 הכיסככ לועש ויתותכט תסר6 = יומרכזט .סלוע
 ליכט רבסק קטע וכ ססרכשל לס ותכיסכל קפלסקמ
 סרק .ס+ס ונס סדוק .דלוכ רמלמ רסכ5 ומנעב
 :'לטט ךרד כט סוי תונס סדוק סנטוריכ דוס
 סככלפ סרט עודיב = * סל ועבק5 יול סוי וקו
 סלוק קעסס תעיקפל ךומס בוטיק .ק5פקכ קדס
 ץרוק וככוטל ומכע סז תכט סוי *  טעמכ קתעיקש
 סתוללכב סיקנקק לקע יקככ וע ם' סֶו.ץוקה
 ללומק 5 פועס דס ידככ וז יישר קשנמכו * רוקסב
 תשירקב סל רטש 5 תכוסַבכ .סכמ5 | * תפס :ופב
 וכפ עברפב תועבוכק תועפ סיס מידק ןיל סיעיק
 נכס ןמ תועט פיס ידכב וז סיסת * רכודעכ סלועק
 ןכדוע = * קוס .תכטק סויכ יכ תויקלו *וכרכו רסס
 ןכוטכסל סריס לופתס רככי וילע לכקכס וקסכ דמוע |
 ףםיירל ןכומ סוקמ סכועס סנק ףוסס ץכפק תמקתב
 .מוקקס לצב .ירבדכו .תוכימטס סרעסכ סלקש וקכ
 - .תבטס סווכ שר פוכקמ יול ןכ .לע * וכקלקס 6
 לכ על סו סכוטלל .סכככ ססס 367. ץר(כ וולס
 ללועס רס5 ומכ ופלס 5 שוקק סוקמס ןע קכטס
 ממ6 תפוכדמל וז סעועס יפעו ידבלב תועט טס קר
 ו וקגע .םיססקל רכס ככל עיכְמ

0 



 = = .חהןהי לוק
 רקע ויקי תועט יס סימטק קכללש) סיכומ
 תג דכס דנככ סיכווכמ ולעיט דע סויס תשירקמ
 :וב \*רומפכ טרפס .ךרד ספמ סו ללכק ךלד קפמ

 וכר רטלמ וכ .סיכססל וופוגרב :.סבסכ סיס ופ6מ
 ןמ סויו קליל -ךורכמ רוז
 ללוכב 636 כ שעל טס

 וע - 55 ?ןמוס ינש רמאמ."
 .:םוקמ .36רפי / וכ רוכעס דוס .ןיכע .סקיכט יע
 :,ססוומס .סיפרל פרופס סטקו דלומס ןוכססל דסויע
 : סוכ וכרד | רוטיפס רו6עס | לעב סעטש קלעמל
 -הגלככס תומוקמס לכו רכולזוכ רבה ןקלכ ילבעמב

 ::ףיס 65 רומק סנק .ןיכ
 \ יפוכעס ילעב לטשיס נכ .םיקמ איהש םרשי ץראל איה הנוכהו המחה

 עקכל טפטעמ תו כטס .ןגמ םדת4 רב דרוהש םוקמה אוהו הרותה תמכטכ סע תונס סדק
 לע סרכז סלקמ סיעכחפ
 תועט סיב סייסרס .וקטפפ
 וכלפי רט ךרדק לע
 < .ךרפקב-ךש: ב נק יוטפסמ סו ספק יקוקופס 6

 יכרד .יפ לע וב יקללתטסי רפל ןוזסס  תילב
 לט ותפקטס ץורטפש ךממ קסרי יכיסכס דע רכזומפ
 סייטרס לועס סיליכנמה סקס סיכחס .תעד ץרבק

 קת ( יכיתועט קי סכככ עובקס דום יכ וכמ63 =
 וכפ ף6 = *רומפכ ועסק תעלכסמ ססוכ ךפעל
 וטוטפ לע וכויכע ופיבכ ךתעד םיפסל ךל ק%ז 6
 יתועט ק* \ע סכככ ותויס וירכד293ןכ לע יכ 35
 וכ סלקט סויכ ל עובקל לטפס סיס 63 סכמ6 יכ
 5% הפיס 60 06 = *סלטוליכ ותוכק סלוק )וע
 -םלזמק קנס לע ןקיתועפכו יעיב פוס ח'ס תמידק
 'ו(רקל.סלוכי סככלס סקיק 55 ןכוערב ודי" לעט יפכ
 שו בוטיק תלקפ סלומק נקב תוקכסה 05 תעל
 יוקלק לוקס = סוקמכ לוקס סוטכ סתיולכ קעכְב
 יקרקעכ סלחת +קכ דעועס זב עכקוי ךי *-קייפרל
 רתויב קרוקס סנק לע מירק 55 סתיס ס6 ןכו שלג
 וכ ונס סדוק דלוכל סיכיקכ זכייה 73 * סועס קי
 מרוזטס סכקב .תושרס רטפש סיס 200 דפוככ סב
 סז לכל יתלסוק כ קכסו "סמל קכפ סוי תולכ סרש
 מרומק-סנק לע-+סכ .סימיק קמידק יככ * ןוימק ףע

 קלקיטכ קומרטמי סכס :*'רתוי כו תועטוט ילככ |
 לט ספטוליכ לטמ ךרד כס סזי תונק סלוק לועס
 תלקפב שוסס .טויס פולכ סריט תו6רל ככלק לכוק
 פפסמ ןיילע סלט 6ל זכ סיישכק סוקע יוקע רוע
 חיככ דועו + היז 'כ רמ6מכ ד3ועס תעמ תועס לכס
 סלקיטכ יכסזמ ךסמי סכס תועפ 'כ ידככ וז קמיל
 ןוידע = תועע ב ידכב סלטוריכ תוכס רק6 ד)ועס
 סזי ףוסב קייטלס סוקמ רזעק לחתב ופו(רס למפש
 לכודקסיכירכס-פועס דכס וסלי ןכיכ ספל כס
 פל רקע תועס סיס טפוק ופויס סעטב דוע למסכ*
 סכ ופושלב יכ .* ביו סדקש ועכ ללוסס סכיסד₪
 'וטייק ילוכב רתי לע רזוס סכק וקל תוכוטרלעמ
 לעבקל ומוקמס 5כ רסכמ + ל קבוו ןכ םעכו טיפוס

 ל 4

 . סנעויו לכגוי סעט כוע .ןינמ;ד תלחת ונממו תבש ככעכ 5כ ליל'ב ץדע
 ₪ = יכעכ .סימיס ןיכש וכ

 * כו לכמ 560 תומוקעס = |
 +5 ןפכת רכזמס רדסה יפ לע יכ רו קכו סב ןפוו
 יס *%ל ויק סכוכקו:ותטקבב ותכוכו ותלסכ וטפכ
 סדוק לפוכורעפ תכוכ וכ ר6יכ = * סרותס סוקמ
 :תתשי סל וכ .וכרכד רטלכ לשרטי ץר6 לע (יק ונס
 : סלופס סוקמ סתויס רוכעב .סימיב ק(ירקס תלסס
 :שוסו וכפקולמ יקלסמ ןוטסרס קלקס לסכל ולקס סו
 .תעוקט רסס +למ קל סועיס תועיכק .תלחת ןישמ
 .רעפפ קע יפלכ סלוקס סוקמ ףיסטרמשו -* קמקק
 :"וכו יכיסמ ס6 וכ סכיש כבטק לסקס לקו קלעמל
 .לחפס סוקעמ יול סרוקס תכיתכ סוקמ ותויס) יכ
 :לוע ללככו .*וכלסיב רס6 ךכדס לע וכקע קירק
 1 קתרומס לקעל דחויפ סוקמ .ופויקל יכ וכוטלכ

 6 יםסויקמ סידעומהו קוקכטס זיהיט יו6ל סלות
 :1כ לרוסט סוקמס שוקו: ופכיהיפ \עז וסכי ויפ לעג
 :7* ןמיס וכלכז רבכ "וכו בש לולב ןדע נט סל6
 .ךנמ ןוט6לק סדש דוס יב לולגס רועיל6 כ סעטמ
 :םמע שול םכס ליכ .ורעס ך6 36לש ץל65  ןדע

 בז = קובוקמיכיד דסמ 'פ = סכובס לב ץקר סט

 ::םווכש * וקפע רבכוס סכוטסכ סעס * סויס יוס תועש

 :סקרזכ קיעיכר "ויכבנ6 וחתשכ יטילט -סלוב קסעכ
 4לק-תיטס = + וילנכ לע לעע תישעס = סמטכדכ
 .נלע .פוכימס "סוס ול סנוודזכ תיפיכס = *קומס
 .לט סווטכב תיעושפ =  קעכר6 ודריו סיכט סטול
 .*.ןולוכ סרעע ס6 + סר קילוטע * ןלישק ןמ לוכול

 499 רקיכ . סל רמזכס ול ךלקו דלטכ סלפע סיתש
 53כ ולמ5 סססו ( סליפתכו) ןילי לכ טריפ ) יל

 יסכמ6 וכ כס 555 ךומס ברעכ-רמ6 כ כס
 := קלינט .תלסתו סויק תיכס6 סוס .וענעב דפש עבה

 םיעצ .עדוי וכולט סדו 'כסכ ןועמש כ רעמ דעו
 שדויט כס + שדקס לע 3וסע ףיסוסל ךורכ ויעגלו
 9502 ספרכו סרעטס .טופכ וכ סכסב.ויענלו ויתפ
 סותכט תופססכ = * קזממ רככו * כ סויב כ סלכ
 פוקו ולמב וכנטב עוכירש סעטו *'כט םרעכ ןקפ

 סוקלק 0



 תדוהי לוק |
 תלת וכמו תכמ לילכ ע'נמ סדמ וכ לרוקפ 'וקמס
 .םוטסחמ קש ופפ וה קיטשרב יזוי תטסל ךושס ךיכה
 סוקמ עצמס וכססו ןפ סל6 וכ 30 ןכלמ סיכול
 ןכ לע >> סימיס ןוכמ קלחת סתיק סד6 לם ותריכי
 תפוז 65 ת0ז יכ וכעולומ

 < 5 /ץמיס ינש  רמאמ
 .פלחתט ותכוכ ןכות קל + ןוכמס לדוסי ךלישו ןופ(ל
 :ןתימ6רכ ומי 13  ךועס ץוסק .סוקקה ןמ קיס ןיכטה
 06 ךיעכ וכממ תוכמהל יעוכשה ליחתקט רמק וסכ

 סה :ליחתהו .:ומ) וכלה פלק רככמ סינוס תש
 \ "וכ סיעול סט קל

 ולא קרוסע סוקמה ןט ל
 \רטי'ץרל שוקו קכש ליל
 לע יכ הזו קנעקל רסוכןכ
 קיס :03 בש :3י) לקח
 וכ 'ליקתֶהכ - 1) לטפ6

 יקלכ 6 קופל .סז לט .ררקלסרא לוחתהו ישארב ימז תששל-ןומס
 לחועה .סק6עש .וכתפכק 'ץראה .הבשוג קפפכו ץכ(רשא לכו) םימיל םש
 טופיק סטפ לקל לקוק יקכ דפי .רשאכ םימ'ה םירפוס ויה םדאינבוברו
 סוקמק ל ךרעכט כג ועו תעבשב םדא יכב וקלחי אל ןכ לעו סדאםתוא

 יוכ = *ןיכמה ןסכי וקה רליחתהש ולאב ילע ןועטת לאו עובשה ימי 1 ,
 .סיעוכ 1לכ5 ןי6 ילכמ יקזה

 וסעע סוויס קכופ וככל לס יתצב תגוהו ברעמב בושויה ףוס םוי תוצחמ

 לו .סלקת .6) "סבה 'דע
 = "קסוכ 60 וכ תוכק לו ףומ
 6 | טז = ספקקסס 'ועיטק.ךולסקמל
 תעקוט קמח קלרטכ סכממ =" וכמסל סויק לכוי 5
 סתיק 1 וילע ךמססל יופר 5 טק ריו תכט לולב
 סוקמק 56 כסוי וכמע וכמו * וכמש ןיכמק תלקפ ול
 מו ל 5 סג סל[ ופלכ ותופ כסקל ותי6ק לו וכ
 ןיכעכ .יקדוכ ססיכט ויס סע 1יל6 ךומסס תכש 39
 לקעהו ירכדק ןק ןס כלה תכוכ רקע 06 סכמ6 יב
 ןוכמק .קלסק פוסק סוקמה מט סיכוקל וה ןוככ
 לט6 36 סיכוקק .קל6ק סילכדס ויסו = * וקלוזע 69
 קליסקס רט( סויס לע  ןוימדק לע ורקסכ כ'06 רב
 תעקופ סדל סקופ סלרו כרעמס ףוסמ ככסל טמפה
 תולקתס סייל ןסכ סי. רמזק ומשה = כ'ע לכ זס
 ךרעב תיכטסו *  רכודכ *6ל ךרעב קס(ס - סיתש
 ימי תסט ןיכעכ וולס ףקטוסט ותפוז .סוקע סזוכ
 סרעקכ תיסרק רטקכ נכק תעד סיסמ ועכ תיטלרב

 קידכ .יכ וירבדכ זטר ןכ לע, . < קוסקו תוטימתס =
 ךפיפו .פכש סויע סל לט וכויכמ קיסיס (וק רשול
 שמי .דימ סתולכ רסץעו סימלוקה סיעיס 26מֶסית
 וכי(לו לכוכ סככיף יכ קספק ילכ ול ךוזפב ןיכמש
 סכיסכב ועיכטסו 6 סוקע כיפבכ סיעו סטפק ויסיש
 ןיכזזק לסת וכמעו ררעפב ויל קרט וסוו * תרח6
 סוקמ סכק יכ סזכ קלגו = תימשרב יי תטסל ךועס
 י קליניק ימי וכמכ וכרפכ רש6 לחוימו לכגומות6
 לעַככ 05 = * ונוקו סקילק> סיכשעכק םיעיק סנו
 .תקס ולסתס יתס טורפסו לילכס רמ0 סלוע לומי
 תיילותס המכססס ? ךרעכ תיכטהו סריניק לע
 ללככו = * תוסטס סרעסכ סז לע ךיתוליעקס וכ
 וכממ עד יו3ב תיטסרכ ימי תשסל ךועס ורמלכ דוע
 קלוכה ןיש יכ. ןיכמס .לוסתי וכממו ורע6 .קכוכ 5ע
 סוימ ירסש כפה ןמ .תוכזקל ופיחתי סיעיסש ףזכ

4 

 בע ודי ףפוכי ק0זק תעלס ןושארה רואה ארכנובו לארשי ץראכ שמשה
 !קסיפת סד(ל תיקט וכרמ6

 וכ זק ןוכמק .תלחתסכ דו < , :
 "תשזנ וכל תש 650 וכ רספ* 6001 = = וכל ןיכמוז
 תוכמ) סיסס תעב .ל6רסי ץרסב ותויס סע ןכ סו
 :ומיעי ויקט .תורוקל נכס ככל ףיכתו עדוה ןכ וכימי
 + סמט סל6 כו רסל וס סוקמס 96 ךרעכ סיכשכ
 וסס רק סל6 ליסקקו .מפכ רכס .טיכי סז ל
 5 סירכדס לכל תומס ףרוקס .יכ וכל זמר .יסימיפ
 "ופרקכו ויכפלירקסכ סתויס יפלכ סיעיק קח ערני
 יספכ סירכדל תומס 695 סד() ספ סט ימ יכ "ססכ
 1 סמק סנ סימיס ל 6רקמ כס יתלכל 06 סושי ועו
 וז  הפכס לע יכ דועו י וקסט .לכטס לכוי 65 סז ןק
 'ז תסירק- 3ע סלועק )כ .תקכסהל .ןוככ סעט .ןתכי
 תוקטפל לכסס .לוכםי 55 .סז תלוזכ רפס עוכסק ילו
 ולזוכס כוס רפסכ קוקר ךרדכ סל יכ סיכה
 לכו 'מב .ןווכ קזלו כ ןמיס ןוטפרכ ות6לוס 5
 סכר .* כו הקלפי 5 .כעו וכו ץר6ס קכסוכ רט
 סלועס סיקס דוע .לכ יכ וכו סבטוכ רסס לכו סב
 65 לטפל וכר סל יככט תויס סע כשיקלו ךלוס
 םקל ולחכוק רט6 ךרדק לע "יי פריפס ספ זז
 וקוכועו .ליז6ו לופט וס סכסו = * ןוטללס סד[ש
 זמ ןמיס .לכזוזס 36 ויקפסכו .ויכיעכ זרוק יפייטמ
 ןכט לכו סע בר קמכססמ .תשוכ .תויסל וס קוסלש
 ותויסַכ וכוסונמ סרקי ןכק + סלכ סילכלקס ןמ
 סקעו סיככל טספתי .וכמק רט דקל ב6ק לבוקמ
 וכ .קיעי 63 קז ךלל עו < + ןוקק6 כוד) ססוככל
 תוטוקמ לכב סיפיק .תריפס לע .סימיכסעה יי
 ופה .סיכסמס יוכרס קיפי רטסכ = .* סקיתוכטומ
 178 = =: .קכ ליחקמל .קתו6 .סיססימ ותלכס ל
 ןרזמ קוסרכ = * וכו .וליחתקס וכ ילע ןופטק
 ויגע סגקנ) רטפסט סמ רבסק ומקל ןקיסרס ברעממ

 | טטקמ5 | ל



 חץ ?2 ןמס' | טשרמאמ | | תדוהי לוק |
 רפ6 רוס ןוידע סט סדק 65 ילקו = * 39רםי ץכ63 = * דק סומו דק6-קזט ץראה קטק דעו ץס6ס סנקמ
 לול תסרקכס וקםיפל סדוק ותופיטמ  ךרוכ כתה = סלומיככוטו בושס:קרבוסב קזע קנקנ ברעמ יפכס
 ימוסת לוב ףומ 6וס ןפכ דע > פוקס בופככ ברעו = שהו ר6:סוקמכו ='תיכטס פרבומב סו קנקמ
 :'בוטפלס וקכעט מכ ךלוסו סקעכ קיס ויִל6 רט6 = = סתו6 דםי רטלכ עוכטס ימי עכסב דס יככ וקלח*
 : * ןוטפלס :סו וככלד יפ 1 סוס ךופקכ .לכודווכ 6
 סוקמ ו .דסי ךלישו ן(כמ ותעל שבו רוא היהשינפמ שמשה ךכ רחאו רבוקויפוכס יכטמ יכ טז.
 סידמיע .סנוטפ  ילעכט םידקהל רדסקר ךלחו בושיל ?דליל ;דיהו .לקע:סלשוינע תקנכסקמ
 יבומעל לבי סכידב "קילו יהיו ברע יהיו רמאש ומב םויה לע הלילה ןכ'כע .ז רנקסקייסינקסלפל
 רש בוטסל ןעוטס לנככ וָב < ברע רע .ברעמ קררותה .זרריהזה כו רקב : ורקסב- סקלק\ יתֶס קפיל

 יכפמ למל לוקו * וקקכוק 1 | 61 606 ל טז סש יחס רז ןועטת 0 םימעפ ופי

 רכו ופעל 6כו 716 סיסמ = אה ףוחז חמסה טק 7( לקו בעומק: ןומ6לקע
 יבכמ לכוכס .סכעטק חכ וילנעמ ספל סזב לס6 | תונחמ תוכמל םיליחסקס בוטיס ףוסב הפס ברעמ

 מופק .(רככ 65 סכמ6 יפ == סם בלועקס קלוספס | סיכש יפ שכ יקי סל וירכד רושיב לעו = * סקלס סו
 650 זמ ךפמו דע סענש םיברעמס סדוקכב ןוסשרס = ךוטקס) ילכד ני 06 ךקדכ יכ- = *ךולפ-וסולב
 תמול ןורסס יכפע לרטי 1765 כרעס ססיקסל לכו: = 690 וז ו = * טמטס ךכ רחסו כעל דע קכעטס
 5ע סיעיס רפסמ תוכטקל .לכוו לב ולוכעב רטשרוסס = ינטבמ סכ סכסויסכקבש ותכשק דע תכטקכ דקכוסש
 ץר6קפוס 5ע רו סוס ס רכדכ קק = וכרכוט ןפופס = בוטיס ףומ סו* תונסמ וניחקספ ולכ נע ןועטק 5
 6וקמ בוטיס רקעל קלומ סוסו לימותעב כו ל0רסי = סלחק טק סככב קכסס ףכמכ סתלכם יפלו ברעב
 ולקש5 65 = * סיעוס ןיכטל סלוכבס טחייתסל ולו 5 = סוי תוכסב סלט סוו תוכק .תוודקכ -+03 ךכ רו
 ודקלי סיגדו מוס סקפ סוכסייקו6 ימ לטל ברעמס = תלחת לע .סיקלוס קפס ילב .סנסו תומוקמק רש
 ןק סויק לע סיפק סילקסל לדסק ךלק סכסו יסט = דוע )ו = עדק יללסכ ותדוסי לס סל לשווי%
 דנט ןס = >לקכ יסוו ברע יסיו מלב סרינוס תעמ. = לוטבלו סעויקל .תופרס יכפ וז 6לבס5 שימ 6
 וקכשק ברע דע ברעמ סריסוס ןכט קרוקס קטכסס = 6וק ססלמ סוי קוכס סכס יכ * סדננככ דמועק וכקעדל
 לכוק 6 יכולקעמ סויקס לטכ ןכנו = *סכתכע = ס6רכתוכרעמס (יקס קדוקככו +5 טמטס סב עבר
 ונקב ףרבב רופסמ סרמ6 דכמ סייקתסל סתעד = ועיברב שמעל ךכ לקו רופ-יסי עב ןוטסרס רו
 ףטכו = * סמ ותונסב רכב שלו .לופוס סקלמ סוי = וסק דוקכס קמע סזכרמ דומעוס תורו6מס ו)תכטב
 וכקפד רוס רי סולפכ וטקב רט6 ורקעמ סיס = ללרש .ץר6ט ךומסכ ולמש יטפעע סרוס ןכ יכ קמכצ
 307מי ץל6 לכ יב >> קולק סדוק רופס עכטס דנמ = וכעעו תכמ לולב גט םדשוב דלוסש סוקמס וש
 65 ןכ ןופילקו | * סתוכטועב ןכל סדוק רוס סיס = וכעמ ןכומסטוכו תיטסככ ימירל ךוטס ןיכמס קלחמ
 ספועעו סלועומ סבופת ןפכ םי לכ * סויק קנו כס6 = 'וט(רמדי36 סדוקק ל סחוקמ ךלילו סלע ןיכעס וכ
 רו6 סיסמיכפמ רטפמ קמנ י וכפוקפס לכ לע סרפכל = יסלקט ומב לסו סב קעכסקכ סז 50 הז כקו (ילכמ

 נק ספב ןכעלס סתכמ סמ ךרד לע פוס ופעל ףכו = יונק תילכקכ'קיט6ל דמעמ סוס טעפסו לופס
 50 לט ויכפל 6רכב סתנגדל סזס רוס יכ סיטכפמס ףוס סוי ונס סוביסתומס תעדב (מלטבו יברעמש
 ןכ ירס6ו לכ תדמידכ דיפ ועיקסקו ככעמב ולב = 'ס מוש יכ = *ופודרי קדב קדכ :* ברעמכ בוש
 נקב .יסיו םרע יסיו סעט קוו = * סוי קלעב ריס = סלקתק םיפקימס קננדב סנו * סלחקכ סרז סי
 ויס ילמ6 סקוכעו סוי ךכ לקו ספיל סיס סדוקש. . נו6ק +לככטכ 550 36רטי ץרלב קעיקטק על 8
 ךק ללכ ןוככ וכביזו טז לע בתכו 31 וקו +: כולק = >נ63 3 סלקט רעוטמס ןמזס ךטמס סיס 63 ןופ6לס
 סלולו = + סע רכק סוי תיטפרב ימי קטט לע ופוסוי == סבוט0ל רכזכס ךטסס יכ * 316 פרע סעכ לקס
 פעכ .תיכרופ6 בוטלו .קוטכב זס קפסס לכל ?קב = 'ב ןעיס יטיעסכ ובויכע ר6כפי רו6 וסיולמ6 טלו
 יסדוקס שוסס רויס סיס 95 יב רעטכפב תולעמ = ףססס סכמ(יסמטכזועכ וכו לוגס כלעסל יוככ (וסמ
 ו ספועטב םימיס .6ורק ךכוכל קר סוי קפסוקל = וויל סיס סיב שרק ךטקבו 63 תיכע רכוועס
 ופי 15 רולס קמידס יע יס רקב דע ברעמ עומד = .ס(רעט כקו לקפק סב 26% = * רוס תיוס ירש
 יבטסי סע  ךטפכ ךלשת .יכו ותסיפלב ברע רקס = פוספותסב ץוס תק בופכב רפ(סס רקססו ברעָס

 רכספ = 4%

/ 



 = תדוחי לוק חוט*
 טס יס : עוכסס יקי זכ יככ וקלקי 0 הל רתוס קז .6)קו כרעמ יטכש תקולקק \ע רכפש
 * תרפוכמ סילק סמנו קבוטתה יבכב דמועס רבלצ
 625 תקולסמ רי 65 קזפ (ך) ךירמה כיסת יצ
 ןזקו לוקוס רונעב יבמ

 ₪7 הופה .ןמיס ינש רמאמ
 רו[ רבו בלע וסיו ס(ורכה לכ6 כותכק'מ6ק סימת
 יונו כרע- דע ברע וקרות תרסזשב ל6רטי סודק
 "לע 'וכו \סלונקידקקל רדסס ףלקו וקמלכ ןווכ לופו
 ךרדכ ופדבכמ ררופמה ןקךקו סכתכס ותכמת ומ6

 .ייתכרכוסט \:696 .ןוט6רק
 לכו + קרכקכ ן6כ סלפכ5 זרלאב לע ןועטתר לאו * םנכתבש ותבשח כ וניחתו רט6 | וש
 %כיכ קוזה וכיר(כ סכוכת אלו הטכחה יבגּוג סקפ כ םוטיכמה םינכותה | 6וק .כרעמ .יככוט :סיעיה
 | < יככוט יקי 12 33יתתו 6
 .תתידקכ ףידע .ןסיבְמ 'ק ססיכיכ טרפססמ 606.56
 יככוסב וכויכע סוכמ סוס רבלהּו * סויו סוי 5
 ךרנוק ןכ 5ע .קרזמ יככוסכ (וקפ קעמ'רתויברעמ
 ךוכפל רישיי= ספעו - ביש וכ קס וכ רקקל רכה
 ו56כ ונע ןועטת 'ל9ו ןרזס רוסוכ 3ע תיבה יכרד
 ליפתמ ומי .ת6זק ךרדה פע סכקו * וכו ןנימתסש'
 וכייכעכ .הכוטתס .קבסב "סייסמו סכעטסכ תיכנבי

 יככ מיו בוט יכב ספ םככי סנוע3 קל * מקוק"
 *ותיפ6רמ רכד .תירח6 בוט ומגע םורדי יכ םוט,
 57+ סוק ןכ 960 קטסס יפ לע רטפס לנג רע רשאי
 פוסיס .ףומ .סוי תונסש סיליקקמט ו96כ יפע ןועטפ<
 (כ "ץבכ עט וס לקו רז שיק סכעט סמ יכ ברעב"
 דכ5כ ביפבס קל םקיכיכ םרפקס ןיס כלו לכ טטטש
 תורוסל וירכדב ךשמכו * בפסי 6 סוכ טעומ קסמו
 תוכקו 15 םקפס כ וסט ףתתסמס סוס סוקמקש
 וס6רַה- לו6ק ףלככ וכ רט6 60 כרעפס'סכקל סויש
 0% לכו סו * תורוסמ לט ןתייפת תעכ טלסק 06

 וילע .סרכב דו קוסכ יכ וולס רמו = = * ךל ןיסמו
 ולחי סל וקכוסט סוכת 'ג יכפמ תקדוכק לבסק*
 ולסו וקלכ תמטס יטפשמ סכס יכ + תפוז וכתסכק סע
 רלסכ ותיוט רס6 סוסתפ תפל 6כ'ןוסלרה רוסקש
 ךעווס וילחשו קלחת רולס תיוס וכייק 'טרפכ רומל
 רוק כוס קו קליל 6לקכק ךעקק וס ורק עא
 ךטחה וכ) = שקי סוי ססכ לסל ןמז ךפוסכ וכקישפ
 וקכו זהת סע רכה ורפוכ רככ יכס קוספכ רכזכה.
 וכפמ וכמשכ ןווכ סזלו(יטרכזט ומכ-סקונס רדעס לש
 וכ" לכטק בקקיו לסכי רט0ו = י'ותעל שבו לו קוסש
 תלת :ןוטסלס קוק סליק ףוקורגו כרע יסיו ל"ב
 דסווןנק סוקמס 5 ךרעכ'ק5 פוק סילומש 393 סיעיה
 פלכו | = = םושל קנופ סוסו ולקשכ ןווכ קולו" בוטיפ
 סידקקל לדסס ךככס תרכוב קכטממ 2 וכ ןוכפ
 ספ סקס .לקקי לט6 ןכילסו סג סויס בע סליס
 ץ ךרעב 706 רדס סיסיס 63 קלעעל רכזוקכ סיעיפ
 'וכבוסק קעדכ זוכססס 36 ךרעכ לק6.ללסו סליניס
 :גוסו דפו קל תיטעס .קקעסס ןח קלעוקפ רכווכ 5

 ..וסקינקכ כקכ זכק ורוכיכס
 וכ ךרד (וקש כרעוה סנקכ:6רכס ןוט(לק רו6ק
 טווק לע סלולס תמידק זיכוקט קמו * רכודמכ 5
 .'עכ(לכ 030 סכתבט וקבזפ כרע דע ברע ורמ%מ
 " וסופכ6 קוספ 5ע חלטכ 'פ וקומכ קשע ותסוכתממב
 *וכו סיככותס קללכ ילע ןועטת לו = = :שע סויס
 מל ץפמ שוק יכ-רלגלל וקפרקי פס סרזקמ לועס
 ולמועק וקפסק לכ לוטיכב ידיו וסר ליד בי רקדכ
 טחוקהק .ןץ רתוו וכ [ימ6 קוס קפסקמ יפלו יול בכל
 קפרכ ל לק ןקקולקמ ירקס ברעמ יטכ6ק סקול שא
 < ןוכמ טמס סרוממ סיליחתמ )לכ * לכ ןיעל רבעו
 פכוכ" סכיסו ברעמכ .טמט תשיכמ יל יסקמרפלסו
 קפוסש ברעמס יטכ6 תולסמ-הל6כ לו - סמיכססל
 .6כ ומנע פוס סקלט סוו תוכתקיסט קלע סייקקספ
 ףווטסל :ומ תיעשה 0( ןפ בע *-סדקט וכ +8 טמפס.
 ביטססלו .סז דנמ טיעמקכ ספוט סובפלו ססכ סומי
 סטעט ךקדכו רכייכע כס :יב וכילע סתקולקמ כ:
 "ולוס יפכל) .סיפפס .ופ3ס ןיכמ 30 (ס"ס ןופמרב
 ."וכבסכ סמדס יכפ עקחל סיטקכמס 3 סיכות תו
 35 סיטיכמס .*-סקותוכל .סורעט 65 182 ,בורקמ
 "וככסס-יטפטע קוקומ רופסל סמימטס סטיכסכ רסס
 טירכדכ יופרכ:סקיפוכ6 גסכמ 56ועפו 6ל/סיליסכו
 סכויעב וכודטיכי ספ כ ובו" ס5פכ סילבוקמ
 רטסמו = טופסי ססיכיע קסקמלו סקכע לע סיכמוסכ
 סיכלוש סיכול יס סוכלוס ומכ סיטיכק םרפל דוע
 6 סיסיעכמ סה (ס ןמימ 8 ןועכ וכל סֶב
 רתוי 6וס ןוטסכמ רוסוכס סכוסו י וכו תופוקס יטכס
 שכ יס ינגיברכ ןופלה סז םועש ול וכיכווט קמע ןוכב
 וכתבה טיכממ סט סבו סירולסס סיסוכמכ ורעסב
 קמפ ססויע (ללו קמכסק יכסונ :יבססב קזות ובייכעס
 -סעְבְסְ וכבד .סמנעל סיפמיע סתויס כמ וז סביכב
 -[יבמ.סז סוס סכמש יכ ינעבב .תתוס ולתי לו שיק
 קט ןממ 505 סלילחו וכילע .קולחת הננכסספ בוטחל
 :ץפמ קטכסה יכ < טפ ןקיס ןוטסלב רכסק רכב 'וכו
 -יקכ המות סנע לע סתויסב תמסק לע תקלוס לכמת
 :פוקוכ .סתויס יכפק ןב ו6רקכ 9 .\"תפוספס ןש

 .סעכק



 טל 3 ןמוס = ינש  רמאמ הרוהי ליק
 "ודכ :( תכפס סזכ ס6.) .דועו סייס לכ תכסלמ סדי = פלו = תוקמ6 סעבס דוס סינעוכתיו סבלו טעכט
 סע תונס סדוק דלב רמפז וכ.רדבתקמ סוקעסכו'ט = תיתקפס- כפה יזוב םיסכ6 ספ (יכמס-לכטה קיפכיש
 יקכסק תומכמס סע יםלסק ןמ סויו 5 ךילככמלמ | תעלֶק :%ז כרקל קָכִר * טוולכ קמססכ םיללתטמז
 לופכ (קז לע -וכלכד .תויק)ו :וכלכז רט6.ךללק לע = ויס:וליפש\= = .בוכצ) סתכוב קעיס -6לו -ולמלב
 65 .ןתולט 32. וזוכסה
 :לקסיל:לכ סיעופ יס
 תוקפוסמ ופה וסכנמ 6
 וקכסתס :סז .יכפקו וכו
 תמכו < = *>'כו- סלכטמ
 סלט סמ ןפוסב וז כמ
 ומס קז ללכמו = :תעדוש

 וכפ .ןיש ןכ לע וכו .ןינש
 ןכט לכו. סכייכע לע םוחל
 סתיס לומנ ףפסכ 65 יב
 "ימיכסמ סקס יכפק סתסכפ
 קלספב סלותס יטכס סע
 וכ *'וכו ןוכקמ שוקט סוויס
 יככל קמסס .תפירז קיטס
 יככוטל קעיקט רס כוטיס
 160 לק .רומסכ = ברע
 סככ קזכרמ עינקשמ סתיה
 קט .ךרד לע .סיס עכמ6
 תיססק =סרעסב וכלכוש

 זרומכח ואצמ לב>+ בונגל םכתנוכ :התיה
 ומכחתהו האוכנח .חקספנש תעמ תוקפוסמ
 סבתרבס: קדנתנ רשא םירובח ורבהו םלכשמ
 קקזעל 65 םימיל הלחתןיצה ומשש הז ללכמו
 ינפמ רומג ךפהב אל לב4 הרותה ךפדב
 זרלחתב קררותה שנא סע םםימיכסמ םהש
 וניניבש תרוקלהמה ךא ןיצהמ אוהש םויה
 ךירצו םכויה לע ;רלילה ונמידקהב םעיבו
 'אירקפ ) רקיע תועש הרשע הנומשה הניה תש
 ינפמ .עוכסה ימי ת6ירקכ סכ ("ועיבשהה סויה

 זראירקל זולחתה םיקמ איהש לארשישראש
 לחוהש תעב)שמשה ןיבו הניב םימיה תומש

 זרועש שש םשב ק(ילקק תלחת תעכ 5( ארקל

 ןוימדה לע תבשה םש דימתהל וז ונניאו
 ףיסמ בבסל שמשה הליחתה רשא סויה לע

 ןגעמ סדקס סזכ -.לפוכמו
 קוק סוקמכ וכפל סיק 6
 :6ירקבז:ושיכס לע ףיסוקל
 יטפל :ןכ | יעובטק סויה
 סֶכ .סג !סי(כויק סיעיק
 רכוש 0% וכעכ 05 סעטמ
 ועכ פוסכ ןוימד לע תכט
 סכיכ = :ךומסכ :רקכתיס
 לוסש תעב סעטס ןיכו
 %- + תועט סע סשל רק
 סוו 6רקל .לקוקס - תעכ
 10רשו ץרסכ .סטכ תכטס
 סמסס תעיקט תע וקו
 ץרש ןיכ 6 * ברעמס סנקכ
 עקוטס םמסק ןיכו 3(רשי
 פרמה סוק = *תועט סט
 סוקמ ץר(ס רוכט ןיכט
 ותזכס ופ5 לפרטי 46 סע

 סלוע .קוסי !עכ סעטמ
 כ(וכמכ ל0לשי [90 יפפכ קקירזס- לבל נתכ ספל
 ןוט6רס סויק תלת פס :ול3 סתיס ןככו = .סמס
 כטויעס קלקה 56 קמקק ץכק כוטסר כי ספט ןיכסמ
 קליל יעולקמק וכסכ6 יכ *'וכו תקולקמס ו רק

 :סוסכ- 5 . לומשכ קוקו. קסילבק .רהס -יפכ סוי5
 (5ו לוסוק .הלחת ןינ5 קתיסט 6יקס קסיוס 9
 יפ לע סוסקכמ  וכסכ6 רט6 קלי תמידק ספ לתיק
 ןמ 1990 .סירכדס תכבקל ןקותמ לכו - + ונרות
 .ספכסו סויר יכ לככקו זוכמדקק 6 תיטסק קרע
 וטועמ לכמ-ןק- .ת6וק קכעטס .ןמ .סידוסול דומעז
 קכייקנט ךיקכו :סיקלוקס תטלס קפון קקולקמש
 קנפק רושיכל ות6 .סוקמ הכס וכו רקע תועס סיס
 ךלכט ןועמ רוכ לע תכנְכו .תרכזכס קקולחסמ וכ
 ךדיכ ולסמכ סס יכ קלעמל יתרכז .רפ6. 36 תטכהו
 וסיככס יץו ותכוכ. רעס .סקב.קוקפל .תוחקפמס לכ
 סטו רקע תועט יס .סיכיפ ת6זס סרוקס יכועב
 .סנקו ץרסי [6 ולס תועוקֶמ יכטק תיל יכ וכְכְסיב

 תוכזל וקמק כל יכ תוביטסכ סכופ6ר סיכטוי סרזקק
 .לע למנכ קת יןלרק ןק קיק'ןכעק דוס ןיכעכ סתופ

4% 

 לספכ סרעמס .סנק ןיכו 'אב אוהו תעקוש םדא םתוא הארו ברעמה
 תרסוקמק .לרוככ ירק .

 בכו תכסס .סס .לימקסל זז וככיסו שעו : קלעמל
 < "וכו סלל תמע ל סעינקס דע ורמ6 סע לטקכ וס
 סש (שכ סמ יכפמ וכ ר6כל עוכמ ולכ סיפככס סע לכו
 יטפסמו לשוק םיעיס רפטמ רוי ויתפס לע תכשס
 תכסס סוי תש רכז יס רמו .*סזק ןיכעב סלכל לקס
 ולכז סלקט שוקק סויס 5ע לטמ ךרק ןויקדק עלקל

 ס6רו ברעמס ףוסמ בכסל טקסס סליסתס וב רש6 |
 סט6 רטפס סמו = *לוקסכ וכו תעקוט סל6 סתו6
 'וכסתט ןויעס תלחפב סרוי וכו ככסל טמטק קליסתְס
 ףיטמסל רכוכ סוט ליחתק לפ סורמו6ק סע ותעד
 םותכק קמ קוסיו סימיק טס לכרובפ דע ותלועפ
 תוטעל סיק56 50ב רט6 ותכסלמ לכמ תכש וב יכ
 מ6רכט .רמ6 ולפכ תזה תעדס 35 סיכפ םיסנְק
 סיסו - "לישו קתיכסס סוימ סתלועפ לועפלו תושעל
 רפוכיו פ קדיקעס .לעכ לט ולטמ קז לע טיל רספ(
 וחלקיע ידכ סותס ןועקק קקפ ריססל סכורט יב
 קכמכו כיפס סע תכס כרע דע וילע קכע סוקו וימימ
 ז6כ קכק יכ סייח סיע וניו קספק ריפה סכולק6ק

 תכלוק קס .סֶכלִס וע ליחתס כס ,תסֶככב
 'קסישו 1 8 6'כ



 הרוהי לוק 9%
 וכ רבסס ןוטלכ סרכוע טז ופ ןיש לכ .* וכו סמוצז
 סימיס ל ךרעכ ל ריכזסס ו טרפל וס כורש
 יל ככסל קליק ןכל-סדוק )ו ז6פ לקול סיעדוקס
 יכרמול וקנעב וסט סווכ ובובס פלקתס 56ךרעב
 תוטל סחוית :ככע עלי
 תרמוע לא ;רעיגהש דע תבשה תלחת ארקו ,כלנ ַףוס סיקו  "כוכסק
 ברע .זרתיהו תרועש רשע הנמש רחא ושאר ולקנ וס ללי קליק
 הזהו תבשה .תלחת םשל אדקנו ןיצה תלחהל .תמככקכ .קפירקה לס"
 וורהפצ שיש :קדמש ונפמ האירקה ירדג ףוט  הילקק ףוס ל לכו :סלכי

 ונממש סכוקמל :חרזמ  <ווהשב ם4צרקנ אוה
 ףתתשמ:רקממ טלמהלןיאו םימיה םידזחתמ

 עפוס  שרקפכ | יזקיעל'
 "ועובקס תומוקמה יכטויז
 , .בוטיס .עכמ6ל ןוכק .ןוצ
 "ידמוע סק יטט סויכ ןידע
 < סככול כט יס סדיתעו
 ללב סנלו קלירקס ירדב וס רקס קל : סלילע
 :קדוקכל דוקכמ ל)ככס ףוסו ץ60 רודכמ סלמ עיבל
 = ומס סוכל סוקפופ ל)וכ טק 706 לכו קפ .סכומש
 : .מולמס לעב ירכדש .סלעול .וכלכז רככו = רטביט
 תיסיס לכוקִו ןקותמ יס רכסק קעל סע סוכ יכסמה
 קלעמ לעב .ותויסל קסורקק ילדנ ףוס סרוק ספק
 רוכעה דוס ןיכעב לסרטי ץלש לס סגוז ןכ: סלית*
 יקל6 דוככ סכסו (יבכק רקלממוז ספעמ 'ע סרוסו
 קפיו כוע ןכ סו =*ונו סיקקס ךרלע כ מש
 קשילקס ילד ףוס קפזמק קכק טוסיפ קוק לכלה
 טוקמנ םרומ 6וקסכ רקכ = 3:סי56- קלחת למ וכ
 קלחקסו  סיעיק קלקתס "סימול סופיחתמ רוכממט
 וס סימיק לקתה יכ סתועמשוכ סיקלסכ = סועיפ
 "וס יסכס סע "יקיכסמ ססט יכפמ סל עמל מסכ ןיכה
 ץוק סיעיפ סנסתסו :* ןינקק טוסט סויס קפחתסב
 קז פככעו סדקש קמכולמק תללוסכ סילקק סוקמ
 קכקב וכ תרסובמ סכוכסו = סייל סכקת ןוכס ומטס
 תעבר6 תכיסבב סימיס קקירק ירדב ומתי סרזמש
 תלפמ ןורתימו = =ץר6ק רודכבט סיפכוכס סיקה
 וירס6 טיט סמ יכ יוכרכזט וקכ = * פוסק הנקלט
 סכקל ופכ ל6רשי ץל6 ןיכמ וכיב סויטרפס תומוקמסמ
 רסס 509טי ץר65 ךרעב רי וקט לו בטסי סרומס
 ןפיטוי 65 סיטרפסו םימיל סקילקס ליסתב כמ
 טוקלמ טלמסל ןיסו = *תלנוכס קכיקככ וכתי לז

 ןולוכעי לכ רוקט סנק ספ לוכג יכ +'וכו ףקלפמ |
 קפירקס ירדג לכ ףוס לוס רט6כ קנסו וכממ סימוס

 0 וכ (וקק סכקס תועיבק םייק) קכל ירכודמכ |
 ותועיבקכויו)כ בטיל עודי סט פירק סימיפ ספת 65-
 ףכ רססו .* ךוקסכ ר(יכתופ וקכ סו תוכ דק וא

 מופ , ינש .רמאמ
 וכפל ךרד סכפי + וכו כפול טס תסולקל ך6ורמסב
 :מוכוו רט6 טדסס מ סויו לכ .ךירכ רושיכ 5663
 ךכ יקח סנו = \" תלכזכק קקולחקמ יטילסק קלסב
 .ןיכי וכו סירטקס וכ סייקלסכ רט .כסולסו ולמ6כ

 יללוכ  ךלוכב 6יבי טס 6
 וס סנ ללככס קונס סדוק
 קקולקקמ יפיפפק .קלקכ
 3ע סלועס פל סכסו + לק
 ףירכד לכ סדקט ומכ סור
 ןיכ סולט ליטקל ןק ךרוכל
 ה ל ספל לט מממ
 מורה יוכט ןיָת קקכסס

 :סכככה וכקק ןוכע5 סקס =
 סלעמל כזומכ פועט ס'לע |"

 :ףוסווו קכק דע סרטס תוחרט סמכ ויס קז תילכתל יכ
 *וכפ ועיזמ ומיקס דעו ותוטע דע (ריתי 0סרט דוע
 קלעו ץרפמ סומיס .תווק לע קללוקס :סילעק ך6
 65. יעד ירק קלחת סתויק-ךשע: הז 6
 60 יכ = * הסירקכ רקע קוס סיס .יכקל וככרכוק
 פסו ןעמ) סזל ומנע .סיככיט) תקפסמ קבס ית
 ץרזמ קכט סט קספי סלט .פועס ו ידככ יכ וכיכב
 פס יפכת יכב לכ ודסי סע סיתכוס ויס רככ ל0רשי
 סילכ 'ככסכ וקמע סירטקט ככ ותמנמ ףוס לז קיִכ
 יקדכו 05 - פסו ליפוס דק ורב יטסמ תוסעל סיכר
 ועס סס סתויקל עככ לקו  י רככודמכ סיטרפכ קז

 .תבטסס סוכ וכל ול 6לסו + ןכמ תוספ 16 רתוי 6
 יודכב סככי סדק תמדס יככופ לש ססיכט ןיכ וכלוע
 '(קתו .כוטיס מ טרפו טרפ לכ לע סוקס לכ ןמז
 כ = = יטטומס 'סוסס ןמזסידכב קמע סוס סקקיכס
 "לקו קכרמק דק קרקי ןמז סשכ ןמז קלס לכ סכמש
 יןיע יכ לועו *  קבדקמ ףוב ככ טפסמכ טיעממס
 יעונמ סירכדה ןכיקנ ורופס ךטק יפל סץרכ ןיעב
 וקקופסמ "גס סקכס סיעטס תילכפס תכוכ רח יכ
 שלרמ .וטפכ 6 (טוכ וס סז 561 * סירכדס ןק ןק
 מילפכ : סירו(יב .לזכ וכל ומדק רככו קש ורכד
 רטללסל ןיסו ןרמסב ויפבד תועמסמ ןיכעלו : סיטופ
 :תסו יתעדי ךסכו ךתסכ ןס = *וכו ףתתשמ סוקממ
 זק ףתתטמק סוקמס תועיבק ךרוכ לע י36 ךונרתס
 סוקמ עכקכְ וכל ידו ויל וככלכוס 05 רכס יפליכ
 רט6 תש ןיכת ןיב סתעו = = דכל קסירקס לסקס
 תעמס יס" * עטו ךכו6 טס ולו6יכל ןוככ ךרד יכפל
 ספירקס ירד ףוס ןינס')חתכ ספ 6וס רטסכ ולוקפ
 "רוש סוספכ סרקכ קוס סכע] וירק( סיס קטש יכפמ

 וכו



 == הדוהי לוק -%
 עיגקכ יכ סדקט מכ וכלנ6וכמ וכוימעו לומלסומ
 :ִתְרקי תכפ .ותויסל .סכועס סוקמ 36 קירק רו
 לובעס לוסכ פעלוכ סרותי סכיסב סֶרופס פע דסומ
 ק3קווז מנ * קפל ףכל חוכמ קפולקה סוג רככ
 שוקס וקקק סמ לע יל ד
 עצוהו וברעמ תרירחא וחרזמ תרלחת הוהת .תוקוקמס וסרקי 6 דע
 ןידב זרז ואו בושיה תרלחת לארשי ץראל 5 ני ןככו = * ןקנקככ

 9 . "5" ןמיס = לנש רמאמ
 סמסו * )עמל לכוועכ סרזמס שוק 1555 דחס לכ \ע
 "לפסל תופכ סוקמ + סל סעכק רעש רותס ןול 6
 ?ינפכטס :ליחתו שוקק .ץרקס 36 סוי ככעכו קלילקס
 סו .ןסתי /9ל סלועל >> ססומ6ל סט סכפקל לטמ ךרל

 "רומק סוקמ .ועיבקכ קכ
 יתלו6 .סקמש .ןוכס = וקו
 וכט מע לכ 305 סמו

 :ספעיקט סוקמיכפ לומ56 4 וכ .ןכ סג עבטה ןידב לבא דבל הרותה לסל קועמ קיל רפסמ
 םכשב סכיצרקנ םייעובשה סימיה ויהיש ןכתי וככל סתפו ןפו קב
 וקכיסככ ,בוס שי( לכ ויס

 : לק ז סקנע (יִסְס ץרסל
 /הנווולרסככס .סוקעס לוק

 56 .סלוגנכ סלזמ טופל
 קו * קורס שט יקי 6
 תקפ וכל רייכל ךולסכ סדק
 תחת סדוק סלומ סעדק
 יב = ףוס סיקה כס

 וקמ עבקנ טכא אלא ולכ בושיל ומצעב החא
 בדקתמ האירקל וקמנ האירקל הלחת היהוש
 'ותצק לב ותצקל חרזמ ותצק ה*הי אלש
 אל ואל סאו *רומג ברעמותצקו רומג חזרזמ
 סוקמ לבשיגפמ עודי סש תאירק םימיל םלשת

 .פוכטס .לוס .ןימעכ סי
 :' רס(יפ סע לכו :לבודץכ
 'לע-ףודכס תוביסס 'לככ
 "רקס יול וכ: ןינס זוסע
 'מסתמל רוקו כרעב ברעמ-

 :סזק סוקמק :ך6- = וכממ היהתו דחי ברעמו הרזמץראה עצמא בובסמ .קכועק סרזמס לכ ץירקס
 לע לקו וכעעו יסלוקס .תריתחתל .ברעמו לארשל ץראל זורזמ ןיצה .כס.לכו :ומקכוקכ .יִפ
 "רעו סט וינע קלכי 65 5 ברעמו ךיצל חרומ. ראה .תותחתה ץראה . לופס ספ כע ל לע ויש
 ןולספו ילופו "6לקי וסט
 טלט- 16 סיס תועפ סיס
 לע ₪ ןונק לסת ספוק קונילק יפכ ןכמ רתוו וש

 סקו י.ו5/כל6.לפ6 קזס פסק תללקל רכסה נו ןכ
 - סיסק .הופעסו .םיבס רט0 6. קוסכ רוכעכל ויגע
 :טלפיס.ץוככורקס ןכלדק ביטסוז וכיכפ לע ותלרוה
 סיעיס 36 עודי ספ ת6ירקיס5סת-רוכעכל יכ ורק%ב
 :סז לס סזכ-ולכ פוטול והונכו ויתוקותו ויקק ורקשומ
 עודו סוקמ סלח וכל עבקכס קפס ילכ וכ סיכורב
 יוס .לפויע .סוקמ-סש .סיסיערל סקשילק קלקקספ
 :סיסת 5 ןעיו* סשילקס קיטס וכמק תויקל ועכטו
 סמסס .סירומ וכויסר36מ דק קל וז סילק תיטסְכ
 סל קט .ועכ ספימ תוכסמ ה סוי:וכסמ סקעיקטמו6
 םכוק וכל עכזכט ןכ 06 יול .="'קיטעסס וכתרעקב
 :לכ לע ספירס תופכות וכממ לטל סוקמס 56 ךרעב
 סלכ לע סלומ קרוטסס ילכזכס 136 סיכפו( ד דא
 י קז .תבוז 65 ססע לחש לכ ןוכע ןמכי יל ףורקבפ
 ךוממב ויל סלקס סמו רומב םלזק סיסי זלק סרזעס
 רק .סיכטעכק תומוקמכ ןכ ןיפס קמ לוב ברעמ 3
 זק חלוקה .דע  רודכס תוכיכס לע סירקס סוקמ
 55% .סדוקס 36 ךרעכ םרעמו סרזמ סקמ לס6 לכ יב
 סרוק .סתנקש .וככממ דני סלכל ססכו לקתה
 תועיכק'מודי 5 עוכק סלזמ ידעלבמ סכסו * סתכקמ
 וכ .סככיש .סתסוקק קנס רמ6 סימוס ת6ירקלסוקמ
 סרומס) = = לבודעכרכו קעוקשס 16 קפורזק דכמ 6

 רט6 .סוקמ .ותויקל ללכ ןיאו תרומ ץיאו י לארשיץראל ברעמו ברעמל-
 ףרטנסבו וכרעכו ותעסמ =

 לכעס סנקעו סלירקס כלסתסל סוקמס עכקוס 6
 רקשו 6 וכ + רומצ םרעמ סוס ול ךומסכ וכמע יכסס
 :פופוכק :תלטכ רככ .3%פסמומל םרזע ותויס רינע
 :בככ סו לע .טקקו ."וסומטקב :לסש :לומבי סרזעס
 תשירקל סוס תועיבקס סט םקרל וריכוי רט6 סוקמק
 פקזקו סלכל קוט לק טפטלו קש סלות יכ יסייס
 וכ ןווכ 5 וכו \קתטמ .סוקמ ורממכ יב .וירבדב
 סג ברעמלו סרזמל ףתתפתט תקלסתמ ותלב סלקל
 ירסשו לק6קמל תיססל 6יספ לוקכ לכ טפסמכילְסי

 סנק .תלוקכ .ןוקכב וז.סדוקכ (קתש לע \* סלקל
 לז לע :קכיסב סיס ספ תקלתתמ-יתלכס.סלומס
 מרוע לסת סיסי למול ול סיס .* תקדקולמ ןפוזק
 תירסס וסרזמ תלחת סיסת'מ6ב ך6 + כרשע תילסשו
 לנגב סוקמ לע קיס ותכיחב יכ ןפכ תורוקל וכרפע
 ץכיסכב סכסו + ברעמו סרוק וכ ססיל יו6ר.כסול
 :סרזמה סנק) ביבס קמ בסול לעכ ףתתטמ סוקמ
 ךשעכה קלקס תנחת וכזיש תיעכמסק .קלוקבס קיחק
 דכל .וכמע ךטכס קלסס .ילססו סלזמ דל .וכקל
 סוטו ססיפמ הזה רמלמק יכ פוס סב ףסומו *כרעמ
 סרזמ ופכס סיסי 5ט ברקפע סוקמו ךומסב ורמסל
 ץיס הלגכ ריובמ קזק ןוטלס סכמו וכו 26 וקפקל
 ₪ * תכק ול ןיחט קלסתמ יתלכ סוקמב קכיסב ול
 ףתתסמס סוקמספ ל = * בוסויס תלחת 309םי 0
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 :החוהי "לוק 4

 "מוס פירק כספק וקל וכ וכ ותויפלכס וכלבופ
 עפ רט 505 ךרעב רועה סנקכ בוטיס .תלחפ .(ןק
 :וכוטלב ןמורכ וס ילסו ןזמירק לספסל ומעבק לוקס
 ףקעב רוב סרומ וכלכ5 בוטיק תלחת קוק לםָשכ יכ
 תלת עכקכ 600:
 יוכלו 'ןכסס 220 ליחס
 סוקמ 5ככ :7'מת סוסי .ןפ

 וכתפוז לכל ךכ  עצקאש -
 ספ כמוס ומלכת ותווסל
 םרקתע סוקמ .לומב רול
 ולככ עוכקק 1קמל לטכעו
 כופיס לקפמט וקק קקלממ
 ומ:(יכ וסרכ (וסס וקכ 9

 סרזמ ןיסו:יכטמכס וילבַדכ
 < ףוסו פרוע ל נככ קלתפ קיףוס 6)ו סלח רעמ ןישו
 פכ יכ-וכרכו רככסביסימינ יעודי ומס (לו:לעמ דנכב
 וכו ךטמכיימיס עסילק לסקס ל ומוקמס'ועיבק ןיכע
 פחת וכממפ פוסס קבקס ועיבק יע סלוע דס ףפמ
 .ם6כר(יפס'ופרטנס חכו טירקל וכקסוקמק ל סילזש
 'ועיביק סנספירול עוכק סוקע ןאכ ןיש סט - וכלכל
 :וכ פיפ וס רתוכקכ ןודס ןכו'ותמועל לטוכי'עיקסס
 :וכ סלכ 6 סוסמ וה יכלו לזמק 96 תופלוטכס סבל
 01ו"לכמוס ירדס לכ וסבו עעו סכי פע וסל (סוסטופ
 :סטס טיפל ך6 :ימומ יעולו קומט ןקס רפוכס רדססו
 :ףוס וס ןימס כס יכלעמל מט ריב ןכו פכש בחוק
 סרו (וטטכ קכ (וקכמל וורסש טיט סמו 6ילסס ירלב
 "דנו רד לכב ספס ץירקכ קולס לולשל וכ ןווכ וכו
 םייססמ 6 לכל קפסימכ וכ וכרכו רססולכס ועבר ד
 "ץורקכ דסק םי וכול לככס ומזקמס יטרפ לכו-בחומ
 ןימס סלספ ןוכ יללככסמ דע .סו רסס סזכ מיס סט
 .ופל טיכקופמ סברסוכמז קיכמז סכעו ןמז ססל םי 5
 'כוט סמ משתי (לל וז ליסב יפכו סול סו תמיד עבש
 ייסבב לכ דע קר '6ירקס ילד ףוס ןוכס לחתכ יב
 סייסתסורכו'מכ לטעל וירכדב'וקו ליסט ומכ'קעס
 כט וכפמ:לעשל סו כס'טדק רבסו'וכו רקע עס ה
 ספ6מולכוכס'וכו 'לטסמ 'דוכו 'דוקכ לכ רוכזלכתי
 וקופס וכל ומכ וכר יכ פכע 'סור'םק שיכיל ךושוק
 50 דע רפקמ ודוקכס לכ רפסמל יפלסקשס ועוקמס
 .קוש וכופיכפוטב 85 ןכפי 0לממכ ןווכו* לכול כת
 'וכסי ס6 ף0ס וכוטלכ לוע ללכו * בורמ ורפסו ל יכ
 יכיטרפס לכ רוכזפ עושי 6לו ןכתי 6 ורטפפק'וילע
 .:ופפוכס ל ףיקפסל קר סי תוכפ ותלכל יימכסס'לדמ
 לכ'גק רטק 0 סיויק סו ור(מו * לכס לכ" בסוס

 : ינש רמאמ

 םימול עורי תומש אלו ףוס אלו הלחת ברעמ
 לוחתהו מיל יעודי תומש ןתנרבזגה רדסהו
 ןכתו אלש ינפמ פכע ףור םשה אורקל ךא יאמ
 םלשוריב יכ ראהמ דוקגו דיקנלכ גטוקמ וכול
 מרד ןויצ חרזמשו םיבה יברעמו םיתדומ המצע
 תמאה דע ינושמ/היקפא ילוגעו הב רומרנניא
 אאו םלשורימ קשמד שכ ישוחה'וגישי אל שא
 תבשו לשורי תכש דיק קשמיז תבשש"מאנ אלש

 ו (קכסוסיגע קנכ ויק רופוס לע טטס" |

 55 מיס
 כ'לוקכס איש ןינס ככול ת% סע רע םיליעיס
 < +5 ץיכק תלת ןיכ יטוכןט ווקווס  יטינמורבלכ ףלטמ 6סכ וכו מגע סל טוליכ וכ :לפולןיס:ל| לכס ןט
 סול ה טופל = "בסט יס סע בחול ספ וכמוסכ

 "'תקכב רקילומס סט לע
 יככרלככ סירס חולל לו
 5ע יססל 6 קקח יכ לולכס
 המגע סםוריכ יכ לק*ןכ
 סלפורי יסלזעו וכו סיפרומ
 ססעס זכס תווווקלסמ סט
 : שטה .קילזכ לול קל תיק
 רכוש של .ןויכ רומס חזו
 ססיקפוש ינוגעו-סכ רוע

 סוגיפי ל רש סלע יקלקכ "7 ה
 "וככוטנ רעב טוד יסטס לוגע וס קפו(ס יכ'יטוסס

 *קפק כל לועס קלוחו סלוע סט זכרמ לע רכוע 0רקמב ָ
 'קסנכו ססמ רתסכ ויכח+ ווקס וקקכ'יכ .כושב לכ וינס

 סוג ל נתק ומוקמס ףו30 יפכ פסקו סכ גס כתפו
 "!קנחכ לורי יקפו6' ססו-ץרשה רודכ וכיכסב קו חש
 "ומוקמס לע"רכוע לכ 'סילונעויורכסמ 5 לכ יכקסמו
 *וכו 'לעוכימ קפמד כ :ומרכד רט(כ +3 ןיכק ןוכט
 וקלכס ועוקמס לכס דנמ'חורכ/ודוסל כסלכוק סל ל
 "ןכוקל טלכסס וכשיסיס ץכ וכרבד לקס םוקל ינטומ
 *קורקו סזע סז יקופר'ומוקמכ טגרומס'דכסס דכמ וכ
 ן יכינכס לכ6 ספולסב סיס תסרופמ ססכ "עיס סט
 ןורתיכ וכו סלפורימ ןקטמדפ קכטס .תזידקכ ןורפי
 יטמד סרו ירקשיץרסס לוכט דכל םרעממ סקסרמ
 ' תולעמ וס סלטולי קסלמו סועבק'ו כמ טס רעלמ
 '6וכקכ סיעה זל 'קולעמ דס סירכמ קסרעו *יעבק
 ילוק קשמד כטט קפס ןוש כ0וככ סול סלוע דוסי'סכ
 וז ידו י'ורכמ קכט לוק סלטורי קבסו סלטורי תכט
 +וטוק סוגיטי ל רט6 סלל ןויכ 'עידקכ 95 ןועמ רכיכ
 םקורב רוב סדוס יקיל טיכזס ולכ עידיקק וסרפלו
 סיסי )שו :כסולכ סדוכ פסעו 565 ורבד לפכי ירק
 קכטסו6כ 55 למ קטמד יכס רסס לע ךפקוכ ךכל
 לכי סיס (לכ 'ש ללכמ סיס ילולו לטורי כט דוק מל
 פלח וכ וכטלטס רככטכ סלחת וב .סככס תכשס
 עד יקסמד סר( שר יכעו6 בוקכס ירסו '6ע ירק
 בלכמ דיי .טוככמ סטסת *לל ץיס סג ןקטמד יכ ךל
 ץקקסודק קמ ק'פ ףוס סכמלק ירכל סק ךכו"(ירומ
 3 סוסכ סיעוי ךלקמ סלסורי ןיכל וכיכשוקמ לכו לזו
 ףעופ סל "שור ויש סיעי גט יקוטטויקיט למפלס תוחפ

 "קס /



 תרוהי לוק
 וכ יכט םוכככ לק תפטכ רפי סכ ווק ל
 יטוע ןקַב טנויכו ילכו םופו כביו לולו ערפשו 6
 קטמדו רוכ ןובכ ףירוסמרקמס קוס סו לכלכ 0 סו
 כפומו ןועעו ילכמ ןו בכ לס 16ךקכ (טויכו .ןולקשקו

 בקכמכ סיסוע ןקכ (כויכז |
 0 -סוי ס* סיליכטסיתוב(

 | ינש רמאמ
 פד נו רלג לכ לע סטס פילק כפולכ ס6לוס 5055

 * בחורב הדוג פכעו "ירצמ תכש דוק םלשורי

 אפ | %% 37ףמיכ

 זוחש) ודי ד לס רודכס יעכל תעכר6מ ועכש יב
 סלנמל ותפכסכ תועס יל כ נוי לט6 סשירקס רקעב
 תודוקכס ל וכ וקלספיט בפורק יכמז 16לעי ןכ יכ

 706 סוי 'ץירקכ עויט6לק
 קוק .בסולק וכ  וטנעב

 יעכר ל ךרעכ ןסבירשקכ  סילוכנק 5 םירטקה רב סיקלחנ רשא בחורהה  יצכע"עי'כ מכ סו 6 סו

 אלו וחפ אל תועש חי אוה ומצעב םוי אירקב %עופוקמ ךיבפל ןקכ ספל
 רבכו תבש הזה רשקה ישנא 'םיארוק רתוי
 רטק תבשה ןמ רחא ליכנ כ ךטוק ישנא ראצי

 לכ יכטסכ עועוקעו סלוקב
 קטמל סללכמס ריקי םוככמ
 65 סכוק סט תועוקלע

 .ןכפרוב רט שודק ירמס וכפכי זכו" וככמ סללכמ8
 :קטקכ למכ"ומנעוכעו יקדקודטילועיטב וירכד עכו
 = ד רומב '5מ סקס 6ס ריכוקש מוקש נס ול יכ'רוטממ+
 יפמ עמ ירכמל ועסס 6% לקמ גסה -ץירוס ללכמ כס
 ספופו גיס'דכ סנ בכיס 'כיט וזכו ד* יס לקט ופכ מ
 יז ןוכעפ %ע קפל וטסכ סעט סמ לוס לוס עמל
 יסיעוס סטכ .לקל לקוס 165 קללככ סתיס (לו לוס
 תכווכ ווכפלע ריטעסכ ליכטמל סלעמל סירטיע סר6
 תפקסכה ויק * סירק6קקסו סיקלוקס וילבלש לכס

 סיקנפ עכול לפסל [ר6ס לודכ תמוקכ יכפ לע
 * וכלכופ תויפסרה תולוקכס עכל6 לס סיכטמנש
 פ(רוסכ = * וקיס6ר תדוקכ רח( ךשעכ ססמ קלס')ב
 רמו ןיכס לסתמ כרע סוסו ורחלכ קל עמל וירבד
 למ וכפמ ספילקס ילד ב ףוס קיסו תכפק תלת סש
 קלויפ וכו וכו סרומ 6וסטב-כקכ סכמש וירסש םיש
 סירטוקס וכ סיק5סכ לס6 בחולק 325 ךומסכ דוע
 תסכומס +למ ופיסתו סיעיסמ ד ןקכסכ ןכלע * וכו
 'כוקבְ פל קוקנלשיו קידכ :[כזק רוכטלוקכ עיברב

 פוכט לקסמ עוברס לכל סליכסב סיכפ ריכקל כונס
 יפלו *תיפרס רססכ לנכב קספל ילסו | -ךלי6וץל(ק
 תכטמכ סתויסל סו לבכב שיס סנ לכ3 יכ עדכ וסכרל
 "ןכס םולכ סמ (וכמכ ברעמ לכל ץרפס וכטמליעמ ו
 'וכותכב דוסי בר בדכ +9 קלעמ לבבל ויס לע ףסוב
 סש משו +6ב רד ול6כ לככב רדס לב\וכיוב יכייל יכטפ
 כופפ דועו " סיסמ ילבס פיוס ל 5כב ןכיטיקכ ייכ6
 55 לוכ גט יכיג-רטפמ וכ בפכפ לופס כשס לעכב '(רש
 תעד לע סו ןיסס 796 ץביפ ועכורכטס'וקמ דע עיבמ
 תעכו 'ביסיעיכרב ורמסכ סו ללכמ לכ יכוספ בסל
 וקכטסומכ סלכ רעטו \קזסי סל לע6 םכרמס עיט
 "כו ףוס סימ ולוכב קס תש טסכ וסו סוככסןקמכ ץומ
 : וכו .סיכפמ לקיכדו ל6קוסיו רמ6 ד* מיס סוכ שב
 /וכ וכח "וכו סיכטקס וכ סיקלקכ למ כקולסע

+ 

 [וק לס .עו3לככ רודכק
 תוי לו קוספ 65 עט ם+
 ןיוזקסכ תנקבט תויס סעו

 ילטקו לטק סוקעכ כותכ .

 וכתעלכו סילוכנו לוכנ סתנקבו + תועוקעו סוקמ
 ורד .ןיכעמ סיכדנו ללבל ןוסלק ה כג קלע
 ועבר לע ספ וסוכרפיכ לטל ס)עע) רכזט קירק
 סז סינפוכ קוכושל סתויסל קוקר סו סיס ו רודכק
 ןיכועס תויתו= ןוימד דכמ ססכ סיוכמ תועטסו סו לע
 שיט קולק יכל סוקמ לכ * תל תיכו ףוקל ליג
 יכ *לודכס עוכר לע רטוק סרפלו וכתסרב דיעעסל
 סלונעה יקנוס רטי זק לע "וס רטוק ספ תלול רקע
 רודכס תויסכ סכסו סוכר לע לכוע ?וסו ןיסנסבל
 סרוק .ךסמכ סקע 50 סילוטס יכס *ע ויעכרל קלסכ
 עבר סדי לע וטדוחיו ןופכל סולדמיכססו ברעמל
 סלע 6 30 6לקסל ןכ ספ קדכי ססיט(כ/לל תולוקכ
 סיפוק = :ותכימעכ וול סולכס לכ סע לטק סמב
 וכללס ןק = = "וכו וכי רככו קכש קזס טקה ימכ6
 גילתה 1355 סכייכע תכס שורק יכ סדקס קעב רבחס
 ותפרוק קתיסו קמפ וליכזי רט סוקמס לככב סתשילק
 עכטק לסת סט לקכפ ןיכס לסת לע ולמזכ סו לע
 תומס לע יכיקפט ןיאו = < סשילקס ירדג ףוס סיס
 תו * קז לוז ל סכוכס סעיס ץוקק סוקעכ ק6לקק
 ?עתס'כטק סוי ספט ורעס ךותמ ןכ ירח וכעמס לוק
 "'וכו סלחקסק סוקע קולק סקספכט ולס קועע +
 קנססו קתשירק ונכת ולכל סככומ כט תפירק-יכ
 לוס ןוטלס תול5 * סמטרבתופועכ )כו לכמ קמש
 הנעמלמ סתומ סז לג רעפ קטעכ סופככ דטועק
 סיכופ סיכלל 'כ יפ לע וסרזככ ןכ לע. * סטמלמ לזו
 ברקו רחבת רטש תפויטמטו קפל בלק ן%כלו ןלכל
 סוזלוקט לפופ קכוכ 60 ךלדס יפ לע ךל פס ותו6
 םרעקס סנק לעק ישכס סקו קבט לוס לטקס יעכל

 תסכככ תכעק 19 סיס לוכטכ קס ססל עקטפמכ
 לר "וכו קכסק ןמ רחש רטק ישכ( וכי רככו : סלכ6
 תתכטס תקירקמ העפ סתוסב וסכי רככ 55 רטק יטכפש
 ףכ(כ ןי6ט קל לכו 50 סקיפע כט סק קמפכס 5

 לטקס



 תדוהי לוק ,
 סליפתקטכ .1ל36 .תכס ססכככ ללס יו 0000 לטקש
 בכוס בכוס :ןכו | יו ןוטסק לטקה יס סככימ
 תליסקמ (טוי קו. סכככ וטכ רטק רק6 לטק ךלוט
 תעק ןמ תועט קיז קכקלטתט דע קכטס סיר

 י 5 - ןמיט ונש . רמאמ
 לוקוו = = לכודעכ קקספסק לסת יס +.קטחְק
 ומל ולכ סויק הלכי טס יכ קקספסס ילד ףוס ןכסנ
 קוקו = * דס8 ןיכע 96 סלוע לכסו 5 לוכק סביחבק
 תכסשכו תכלוס ת6וס סקספסס יכ ךכוסו ר0כמט סמ

 | תכמה סורק וכ קניסתכס
 הנמרשתש דע .לוכנ 5 .רטק רחא לוכנ כ .הוקתט דע ל0רשי ץר6נ
 וב הליחתהש תעה ןמ תועש הרשע הנמש וקט 6 0קר תמעל טמפה
 שאר תמעל שמשח 'יהתש דע תכשה תאירק יסכסל קכטס תסוככ תש

 תוועל טחטה .סיסתס רע
 6וק ו6ש לר ץר6

 5רטי :ץרסכ 6 סוי תונח
 טויא ספילקס קכתסתו

 ו רומק .קנק רטוק
 ול וקְק .סויקע הלילקה
 תכמ . ,תסירק | תלקתט
 לכמ .קנתסת | קתסיכככ
 קסכככ סלכל יכ סירטקס

 רק6 סמ תפיקקכ .לוסתול

 תסוככ תנחתס .לע ןתכּב
 לסטי לו כו = "סויה
 סירטוקס יטכש לע וכייכע וכ ךיתעדוס :לככ 6
 תעעל טמסס עיגקכ יכ סתוללכ תכיסככ וכרכוש
 רוטקס ופכ6. כט וכיככה .רככ 50רטו ץר6 של
 רקע סקס סירוטקק ומסר ומתס ןכו .* פרומס סנקכש
 ופויה סע ןפכב .סז לפכו הנעל .רכוומכ קסירקכ
 ןקו ,: תומלסכ .ןוכעק טרפל ןה . סלקס קזכ רכוב
 רקע ול בכומס יטלטס קנס 96 סירה רכספ
 ךקלס 20 0מכ ידול .6כ לכ * ךיתירוק לפסכ ןווכמ
 סיפרוקס .+ שוק ךכ וטפשמ סרועו יתדעי רט ימה
 כרטמ הנק פוקו סזק רטוקק יטכש תכט ספכ ןיידע
 וזכו רבכט תעב ססיפמ תכט סמ .עקטכ 5 ןיידעמ
 ץכ6 יטכ6 וכ ירווגל בטס ןמ 3לרשו ץר6 רטק ישכמ,
 סיכוטסכ טק, ומכ קקספסל .סוכוטמל סק 39פ+
 סט .קספסב לג5נתמו ךנוק רדסה ןכו + קסככסל
 תוצט סז סכמלטקס לע רטוק רקס רטוק ירעבל כט
 וקט .תכסה תסירק תקספס וכ .ספוחקסמ תעק ןו
 רסס קז .יפלו =." 20לשי ץ96ע תמי קספה תע
 וכ זכו ןירבד בע ןכותמ יואל ו6 הקספס תק
 יכוככ = *וקנעב רבדס סוקאכ רכד לש ומעט רכז
 ןוחכקל יופר זק .קקספסה יכ וכוטלכ ללכט סב
 קתיסמ ומכ יכ קירק לקתה סוקמ ל ךרעכ קול
 קיקק .קקספסק תלסתס ןכ .* ספ קפילקס תלחתק
 ןונק תלקת סיסי ₪ < :ועגע סוס סוקמק ןמ
 הטירקב ופיסתי ךכיחו סשמ יכ ספילקס יפלג ו
 ל עקטתסכ 56רשי [65.6..סוי תשילק יקי תדַחפ

 אלו אוהה םויהמ 'אירקה קדתסהו .רשי ץרא
 לבפ4 תבש תוהחה םויה ארקוש סדא ראשי
 רלונ ורמא ןכ לעו רחא םש תאירקב ליחתמ
 תעיקשל ךומס הארנש ץודיב תוצח םדוק

 תבש סוי תוצח םדוק רלונ רבא ולאכ המחה | (כקוט סלי
 דימתה 'בשה סוי םשש אוהו המחה תעיקשל לק( | ךומס תרכש ץםויב זרארנש עודיבםלשוהיב .3כ6  קכט קה . סויה

 6שו :6לו ,ירמגל תכסס
 סילכוכק סילטקקמ סל
 תכט סוסה סויק (לקיס
 6וקט קרזעק סנק סנ יכ
 תכטק מ (ני סתילכמ
 ליסתמו | * לכו לכמ
 שוקו 06 סט תקירקב
 הז יפלו ;*;ןושקכ סו

 ףטזוכה סע. .רטקתמ הכו
 יטילסס 0 קנסקמ 6 :

 סעמככסכ 65 תכסק סילק תקספקכ יול וכויכעס
 סיככד יט ךוכפל יתסכ הסר -* ספיזקק ךיכיע רפסכ

 פוכיט קלסי ךקד 6יק .[קק ויש כ סקיו רמוס רוזגק

 לע וכו תוכס סלוק וכ וכמש ןכ עו :סד6סול
 לוט 56 תבכומס הקולטס ירכיסמ ב-690 יטילסס
 עובר .סיפעפ רוכדס .סו 3ע סכסכט ממו = .יויִכפ
 וולי ןכ לע .וכויכעכ תוכירסק תכוח ודי וכסטי רככ
 ללוכ רמ6וסכ | * לכלכ ויטרפ לע סיטעמ וכירבד
 מדוק .)ומק קלקטכ ולא, קוק לפס רופיכ וכו
 סנקב סככלק קלרתמ עודיכ סלמוריכ קכט וי קונק
 מקוק .קטסק תעיקטכ ךושס סטל קכט סויכ םְָוְעֶה
 הפרק סרזקק סנקכ בפס סויכס יפנו + סתעיסש
 קרוקס יפילע ןָכ דחויקס סוקמה וקו ספל ככה

 סויכ .עוכסל ןכ סל יוסכ < * ורכז .וכלפכ רטסכ
 ץר(כ .וְסיכָכ קפיחתה .ןסמ לסמ ךלק קל .וקק

 תעבפ ויס סע קל תב ץר5ק .קתכסו = י לסרשי
 םמ .ס6וכ קלומק ןל ורכע 65 סטל תור קספס
 רק0מ .תועס ח*.דע סט קוסרקל לכות .6ו. * תועש
 " ומכומ יעפ לכה קול וכירכק סויו ניל ילסקל ןכמ
 וכ ורוסוכ .לוכב .בוסריךובכב ועכע סוסו :סרסיס.
 סר 'דחו סנ בוטיק יקלק לכל קוס ועכעב דח6 ןןזכ סוסי 5 לוקס דעומס תועיבק 06 טוחל ןיס
 סוקמ וככרעי פכטק סויכ .תכסה סויכס וכל קיפסו
 6רקמ רק תכסו סקס .* עוגמופלו ךלמס רכל רש6
 וכו סדוק דוקק לכ רכזנק רקס פע לז רק קב

 | / ןוטלרו



 בפ "ב .ןמיס .ינש רמאמ תרוחי ליק
 ליסק קזק קפפס תו וטדק לכד תש לכו כש סדק = סוקמ (ילק קקספכט ירס6 : קלתסמ ןוטשל .ןופ(רו
 ות\6 בירקמקו רטיו -.םוט קוס רכדס יכ ורמ(ב ופה וכ 36רטי ץרש יטכשמ ירמבל קכט סלמיס סלסתסס
 רותה 0 סכוכס סכמ6 יכ * לטכו לובפ 13 כטמי 05 = 'סלחת (יקש ועכ קיש ססויק קלילקק קקספק קיט

 קכטסדע :עדק יפרקלל לכבוש דפש ןווזל סככי6 סילעומסו מוקבטס תרילטב = .ל6רשי ץר6 מעל טק
 לק יכ" * קליל סוי רחל
 טלסס כוס סיס פועט דכ
 .רטס תועטס רפסמ = סמל

 סלד ('פ רוז 'ר לכל סיס ליחתהו+ * הלילו םוי רחא לא ושי ץרא שאר
 קככלס .תוכרקל 6075
 דע םסק סע סכוכק תעמ
 *סויו קלוכ * סורק תע
 יכל לט רסס .תויס סעו
 סויל סליל סילקמ .(ריז
 < ןמיסויו סליל ךירכ ורב
 וידו 6 לכט מ שדחה
 רקס קב וכלס עוכסל
 :65 יכ קולוסל סללו סו*
 סלילכ וכ ממס :(כקי
 סזכ קיסקט דע קוד סויז

 יסכת סול סלימ . תעידק
 ובויכעב כטקסט ומכ יסרכה
 כט6כ- סלוע לוסי לעב

 תראירק ?רקספנשירחא תועש הרשע הנמש

 תמעל שמשה הבשש דע הלחתהה סוקמ

 סרועכ 5  תלחתב ,אוהש ימל חריה תוארה
 המ סע םיכסהו ברעב זרבשב לא שי ץרא
 ןמ םויו הליל היהיש ךירצש וניתובר וראש
 בושייה .ןמ תבשה םש קלתסנ רבכו שדחה
 ץרא יכשויש יפ לע ףא ןושאר סוי ליחתהו
 םכוי ךונוב ובשו תבשה םוי סשמ ואצי לארשי
 ועיבשה סויק 5 םשה הנוכה םגמא יכ ןושאר
 ןיצב היהש ימל רמאישבושייה לכב טשופה
 שאר םכתעבק םוי הזיאכ ברעמב היהש ימלו
 יפ לע ףא ןוימדה לע תבשה םוי ורמאו הנשה
 . תיהישכ דעומהמ אצוי היה רבכ םהמ 'חאש

 לבא מגרשי ץראמ סחומוקמ יפכ דעומב דחאה
 םויב דעוטקר םהל היה עובשה ימי תאיר'ב

 לקפכ ולכ סלועק לכ 6
 לועס | ד'כ רעש .רלסכ
 םקב רט6 סקכעב "ימייוסמ
 ליטל 6 'דוב6 סלכ וסעי
 %%כ סמילטסלו םדק יפרקמ'

 סו יכ י כוקי6ו סעידק סוס

 ףוסו וקללע סיס סתקשמ ןכ
 לוטכ סע .ולקעמ לטב
 קכייסקש וכייכעכ ורספסה
 סרעמ ומיקק ססיתוקכס

 סקס ק6רעסלו * ברע דע
 ףולכ | ספיעי סיפימ ק0זס

 סתרוץטידיל ו6וכיט פכע
 ץכוכ ךכיפנו סז קש לוב
 ספק. פוק ןולכְכ סלותק

 (יעיכסס סויס (כ)יעיכסס
 י* םוטיס \ לככ טסופס
 ךרדס לע * ךלוסו 5גלנקמ
 סי סלעקכ ס0למ לנוט םלשיו 'פ עבסרס כקכ רש

 'ןטרקל ליחתסו :תיעיכשק
 תלסתב סיסט יל ריס
 לפכ רטש סוס קנשמס "וכו ברעב תכטב לפרסי 6
 ךרדב לוע סנטמ וככי וןוומרפ  סכועב סילפסב
 תרוזתש ןיבי 3 יעוז 'זיגמ יכ * תעד ירמפמ תובסמ
 ןוטמכ *%5 בוטיק תלסתכ ןקתמ יור +6 קפסתב ורע6
 רבכו = :'בוטיס .תלסת 503 ץוקו סלע ורמסב ומכפ
 פטעומ סע ךופ ז%ס רמוכוכסוכי'כטס ספ ןנתסכ
 ברע ךומס תכטב ירק בוטיק ןמ קבטס סמ קלתסמ
 קקטפסה לכת וכמ סרזעס קכקב 1קכקל קליס ליחתס
 וכטו קכטס סוי סשמ וכי 16 יכטויס יפעס :רבודקכ
 תקלקל :ץכוי וס סכס'וכו סכמס יכ ןופסר סוי ךותב
 וינע .ביסקל וכלב ךמסו זכו טמעממ ס6לט קפס
 רס6 .קווכו .למוע קז סכס יכ * רוס( וככול ליפסלו
 "סוי סמ + יטכ6 שכב יכ וביפרו לכוב סככיס וכלב
 ותיעכמלבו .ןוטסר סוי ךוקב רכס ובטסדע תכטס
 .סקלט תכטסוי ףוס סלזטקכקכ יישכס רות עיגסב
 סויס .עוכקל ויקולטמע ללרפיו ועדקל סלוסי סתיס
 כ וכ סיקבוט יתלכ סעויס סע לט ךרד קל (וסס
 (רקמ ןופשר סויכ סקל סיסיע סז ןכתי ס/ס " לסי

 "עטו 57 ו סרזיו לוץיכב ידעומו ה תותבש תעידי הנהוומצעב דחא
 15 סרויוסעט סמ ואש

 יסת6טו סלועס לככ .תסרוז דס6 עברכ לקו שלשק
 .ןוכו ספטורי ןיכ סבקו קכתטי מעסק סורז תע יכ וסת
 וקו סמו .טוריפק סז קב .יקרכסט .סכידשס ת%ז
 פורב רבלס סזו תולטמ בז בסלבו קעש טילסו סעס
 כטה סוי 05 סומתל יש תלו לעו = * כע קפס לכ
 לוס וי וכתב סרועס סנקב ריס וכ קפרכ רפ%
 תכטק סויכוטל תטודקב ספעכו רכוב ותויקל פוכלמ
 ןיד יפכ דק5 לכ לכת יכטוי לכ וסוכרעי בטס סויכ
 ןוכב סיספ יעל רמסיט דע בטס :תסככסב ותמיד
 סוי קזיכ *סנקק 365 קנקס ןמ כרעמכ סיס ימלו
 כוכיפ 05ןוימדס לע תכסס סוי ולמשיו קל סתעכק
 סקע דק יפע= 6 = = ודקי סקל עוכק 700 מול
 יפכ דעופב דספס סיסיסכ 'דעוקקמ סכוי סיס רבכ
 .תומוקמס קסרמו םחי יפכ בל פרטי ץכ6מ סתועוקמ
 'קספס סקע קקרי סכממ סקוסר יפכ יכ ל6רשי ץ6
 'ק6ירקב יכ כמ6כ סעכוכ 556 יוכרפיב רט6כ לעומס
 סוי 65 ועכעב ק6 סויכ לעומס ססל קיס עוכטה ימי
 :"'ץועס ןוימדס יִפָכ ככ כט סוי ל ויש ןומל לכבומ

 קעע



 רמאמ | תרוחי לוק
 "ימ6רמ וחקלב זק יטוכב וירבל סתסו י וכיכפפ5
 ורמב קל סולולה םדק '% שיבק רט דס ירפ 2
 6יקמ .ץרפכ סוסת "כ ידעומו ה קוקבש עילי הכא
 ורמסב ד מיס ףוס עעוכתס וכמווט סו (וקו'ק תלקב
 תלחכב סיולק סק סכמ('ק ידעוןו'ק תוקכש יכ על
 -ות(כמ בוטיק .לכב יזיק תוטספתס ןיכענו * בע
 ד6מ סמיתמ כקתוו יו6ר רכד רומ6'פ וכרופס סכקל
 רכב קל סיס תכס 3 וילע וכסכ6ש קזק םורד 6
 קתו6 .עבוק ךשוס ףרוכו רכויס סוק "סכיתוכטומפ
 .ספילקו סוס לסת קכתטקס יפע6 סכיתוכטומ כ
 < סתוס קז סעו פנקתמ תולופנכ ךרולק תוכקסס יפב
 דקוימ ךרוס הז י= יפכ תרעוסמ קכוססכֶק ּבְסּב

 דק6 לככ ספוסו תכטק לסת סיכת מ * רכב
 לילגכ .ס)יפקו סויק קלחקס יפכ ויכשוול תוליפבקמ
 ביר לע תוכעל בל יכרעמ סקי ןעיו * לָבַע קה
 :וקוש וככס שרי. * סתולוו תוקפסה סנוע יל תוטכ5
 .סיסכ .ס6 ללי תולוכנכו ורב .ץחכ יככסו (כי ןפ
 רפיפנקמ 706 לכב ויקו ספוסו תכט לסת יכ ךילבד
 * שוקק .לילגב .סנילסו סווק תלקתק יפכ ויכפויפ
 לפס ) .יכופכק בטקס תחת סיכטויל קכסס 25 קית
 קמימת סכט תב (ופכ בורק סיטדפ וכושי לע ודיעש
 (פוכ סקמ דח6 לכ קנו סקל ף6 .סוי סקכו לווה
 'ככ סקרכ6 רה כתכפ ועכו סופוכל סיטדק ו ךטמ
 סיקת וכ ןוטסכ רעפ ףוס .ץכטק תרומ רפסכ .ףיופ
 וינקו סוי וינמ 76 .סויכ םוקק .םוקקכ-קלכ קכמ
 קכימ קכומ6 סטול ץ6 ןוכמי 05 קכקו + כע סליפ
 ויתותכמ תרימסב ףןקק סוקמכ ויקל6 תל דוב
 ןקזק לכב וקכקלמ לכמ תוכסי ךו6 יכ + וידעומו
 בותכקו סרוקק יטפטמכ ברע דע כרעמט קוק ךוקחק
 לוקהו סכיתוכטוק .לככ ככ .6'ה .קכט .פמוסו סוופ
 סל וכרטיס (וקק בטקס 320 סיכסויק לע סב עשב
 יפלו בגל .ופל סיפדקו דס .דע תולילו סומי'תנק
 תסקמ חכל טגי סורכד לעב ימ 1י56 סתכרְק טועמ
 קרמטמ6 * וקפס רקקל יפכ סוק56 סיסי רסס ת0 5
 וכרד .יפל 'תסב .וכוטל )ע רבסס .תלמו סוכקמ יפ5
 ךרדה 5ע:ןיכעס היסש רזוב יככימ כ ןמיס ןוט(רב
 ,יכח .סנ +: וכו קומע רתוו ךרק לע שוק .ילוקו .קזק
 קיכ קו .ץוקכלו טותכל עמ ויתלקפהווסכתש רתופ
 יתעד .וככק .רטוס יככיש יכ .עוטכלו .תוככל םוקקבו
 ותעקי 55 ןקילכט לכקו שורק סוטמ ןתוכו סטוכב קק
 רָמִח קרופס סוקמ יס יכ פרכוב לרכסב יכקקט יטסבו
 ץ ₪6 ףפ קיתווכמ לכ סע קרי רקע וולס םסווי
 ;5ש רלופיכב ל ןכמרס וכרוקפ ןעכו ץרוכ תויופת

1 

 לפרו < = * סמטס סנקכי רמ6 סיזועס לככ ןתי סנבש \
 כל 6וכקל ספ ןכפי רטס סוקמ ססל ומוסב ספרי

 ל רוא

 5 ןמיס - ינש
 6טסל .סלכ כמ סלי סקילס רט6 .תוקוקמס רי = כ קב ולעוטי פדמס יס * סכרק תומוקמכ קלותס
 " ברעמ סיתותכט 6 פיס ץר6ס קר רטלכו -וכןוע
 ₪ תוחפ 65 תועס לכ רפסמל תולכבומ בלע דע
 רס6 סוקמה )כב ב'ג ולכנוי ומגע סו רפסמ 56 * רתוי
 < לילו סוימ הז רפסמ לע סתויסמו * ספט ריכז |

 < טפטמ סוסי מ ופקוכ סד% כל ןיידעו * ותוכסי ל
 סמ !טלוטי .יכ שיקק ץֶר5ְַק תכטל קטכי רסס ורבע
 וקויסמ תוכשיו וקולגכ עווגל סת ס5ק רכב קלטלט
 יככלמ וכוע 16יכוק יכ ומוקמ תס ותוכסב סוד יובל
 לודנ סיק קו ךליו וקטרניו סיכלמק ךלמ ויכ6
 םכסרו הדע קץ" כורש קלות לש קי סידי קרו

 טספתס יפלב רוקשל בוסיו סוכי יכ ו5 סמ סיייכמ
 = .סלותו .קוכמ רב קוקי ל6רסי וככלו ץר6 יספ6 הע |
 < לט קוליבס ילטלטמ ןכ 05 -סמכ סתוכטומ לכב רוש
 סתומוקמל סתוחפטמ) סירכעס .ןולכוי 63 יכ הלות
 6וקו ץרפכ .תווונק יתלכה .סיפוכמ תוסרו6רועמל
 65 ןק = > סכיתוכטומ לככ קל ץיס תכט רמכס ךפה
 קמלמב תיכקכ סכוטקקו סככ לע ביטקְ וכידי סרכק
 סוע7 .סימת יכפל עודיו וולג יכ'סק ךרדק *  סיכרד
 ורמוט 3רשי יככל יס .סורמב ויכפל קכותכ ףיִס ךכו

 קר * ספוט דעו הקעמ ךרדו לולסמ סס סיסי 55 סוכמ
 פרו

 סלועק שיק רומק קס ןככו * דכוכמ'ק שודקלו כע
 עלק קסלומ (יק יכ תופעלו רוטטכ סוקמ לככ סמע
 רותקל ך%6 וז ךלדו = >> קספס סל ןופ ספוליו כקעי
 'פ ףוט 3 ןכמרס וכ ךרד רסס ומגע וכ לזה קפה
 קטמ ! קטממ לרטו יככ) קלקכ בוסק לו לכל יעסמ
 056 .גסוכ סי לט זו רכד ופרדס לק תעד לע יכ
 לכ ויס 6לס ןכתי וכ לז שוק בתכ דבלכ (וסס רודכ
 הספלנוכב יתלב ספסכ תומרוי ץר55 ככ ףוקסרודק
 .וכ קו6וסכב "פס קלסכ .תוטרוי סש ויק ףלס קזכ קכרו
 "טכטס וכרעתי לבל 'תי ויווככ .ללוכ ןוקת סלעו ןכ
 :םליפקס .סיקת 16 יכ קולחס תעב סלחככ קז סע קז
 .לח6 .טבשמ .קפ6 לעכ  ברקי 5 רטס קלולב כתוי
 ךוקב .ותט6 .תלסכ ו תסקל פבל ץרפס קוכס תעב
 .[לו .ןתלחכ סעדומ רבכ ןכ ירק סכמש יִכ רחל סט
 .סתיס ל תויק סע יב לז וכ כפכו : ךכ לכ ודופקי
 וכמו עדוב 6לס רוכב עמ קוכסס ןמוב קר סדופקס
 .סכרכוס 6לו = + לוס תעד יפ לע רולס לכב ריסזק
 פז .סכדכ .ןתו6.יכ .דחפלנ תוככב קר קקהופס
 < :קוסופכ 65 תויוכפ 65 פוקס רולכ סח תוסרוי

 : ופ ו 5 +



 +  חדוהי לוק '
 קוס וכוס .הז לכס לולו נמל סלק לכויש יפ)

 וכרעתי .6לש .קע .ןווסקס 55 35וכ ןוסת תולטסל
 ויק 650 תווס.סע וכ קולק עב קלסכב סיטכסֶס

 = 1פ6.יתפוז קטחכ תוטכוו ץרז'3 םכככס לודס לכב 0
 תתומ לע ךלומו קו סוימסכסלתש רט סי ןיידע
 ןקלסכ בוםת וכסלכ לעו סי סקיפ( וס ססיכק \

 65 .יכ : רמוט דקס וטו קולסס תעכ קטמ.3 סטממ
 רש6 סמק יכ ורמפכ מל קזכ סכוטת יותכסתב ליעוה
 וכ סכופסו * ךליולו ןפכמ שוק ול ןוש וס גכ םפכ ודי |

 ןככו קונחק רח%5 דע .םילומק תמי 65 רסס עדוי
 סזו לט6 6 וכקמ רכסי 09 .תופילע וככפב יל

 יככילטפ 96 = > *וכממ ןווכמס ןוקתק ךרוכמ פוטעל
 יתטרפ מטה וחול עכרקב וכ וככס רוז נכ ךיבפלמ
 < תורוכבו תופוד'ב סולע דע רכל פשווב ךרד יכ סכת6
 רש ןכו + רונפסו סנופתק סכוע לע תולוקל קכוכסו |

 וכויכע יש *בו סיעטק קנקכ ךסלכ יקי ס> כותכס
 ספכ סייופק 36 ןילפ סקימוד 15 .סיבטקס קכק לע
 ךותכ :תויסל זרק יקנפ רט כמ לתוי סיקפס נק
 קוט קכמע סקמרמט .קנוגע ךותכ קדוקסכ סינג
 .סימסמ ךלטוע ךחלכ סיסי ספ וכויכע קר *  לכ כמ

 ספ סועטס קכק (ילקכק לקומה קטמה (יקע ץ6
 .לע ךסקי ספמו ךככ לע :ךכישיו ךיקלפ ק ךככקי
 (קקומע לכובמ * תופי סיכפ רכסכ ךלכקיו ויתועורז

 שוק .קפסק ןמ קנפסק) כס ךללסו <> סל לבי
 וכ סתכפכו קלינכ לשוענו תוק5 קה סשע סויה לז יב
 'ב 'סק'סלוע דוסי 3עכ בגפ וקנו ולודב ככוס רכב
 תספ לפקס עיקרס סילטי וכ רח קוק שוק יכ * פ
 ססו + כרעמ ופלכ תימויס ותכורע יפ לע סןוחק סע
 סיפכפס וכ ומלסב 050 סוקמ לכטקב קפס"וטפסווסב
 רדעקמ ופכו קפיכסס ןפ ריכטוירטפס רככ וכל₪
 קקעמק ןמ תיבה פדעְהו .כסעמה ןמ כוטפי הדסה

 סתעו''קוכמ לט ןקרימשמ 6םוכס ןוססחמ הז חכןוכו
 ופפ - כשימס סוקס .סוקמה .תכיָכ :ידיל תפס
 רט6 יכ עדכו ריככ = ייכופכס כטקס תק וכקקַכְּס

 יש רקכ = *קמימק .סכס .ןכ ויכשוי 530 סויק מקו
 עמסכ .סוי סל יזשל ותווס יתלכ קסרי .ותרוקבו
 ןוש וכ זו ":רברכזפורדב לכת ופויכעמ דקפסכ
 סלנ6 סכס סרעמ :יפלכ ותעוכתכ :ימויס לגלנק
 ולנפנכ שמטק :תעוכת קר = * סיעיס .תופדחתסב
 טס תולומכ שקטס טטוסכ יכ = >> קרזעמ ברעממ
 סס5 .וכעמ סקיס 15 *.ןופכ פל סיטוכס תכרעמס
 16 סולד תספל תכרעמס םטכ טטושי רטאכו * סלול
 ספול סוס יעוי 5459 ןיל קכקו סקיפירעכ ךשסו לול

- 

 38 0 יזמיס .טש רמאמ
 %זלו לע סתכט סדלכ וב רטס (\סק סלילכו סויב לכ
 "זקס קס וכי = *רוקסכ ס3נ5ג3 סטסק .תעוכת
 < 330 ךלוק .כבוט'ככוס תימויס .סכסמס .יפ-לע לכס
 : סלועל ופטחע קל וו -ויתחק לכ 6 קפו6ס לע
 < סקפו6 שוק לוטימס וקו ליפוק קעיקש 6)ו קסילז 9
 6 ןכוו רטסכ טלכק םככ סקל 60 סלועְק כטוקו

 :סימש תכ6למ יס רודכס קכ65מב טעמ ןיועש ימ
 < לדנק ופ לע לילו סמוי תירכ 63 ספ ןככו >ץר[ו |

 .פלומטל ףיסק ץרפכ ס ץכ קוקס = וכרכז פס יתמ6ס
 "= סול ספות תקיספב זזכ רכסו * ועטוק 03 תכש
 85 ןכמוו 96 + ןסוכמ כדי טס סילעוע) רי קמע
 :פורו6ש וטו * דכלכ .סמח לבלב 005 ריפקב בב
 סכ טדקל קככל קסרככ סל ןכ ס*  *-םיקכ קר
 תרופ רפכד לוס כר = * סיכט ימ6לו סיטלס יטפל
 ןווס ןסכמ ' סוכל טדי טוס ךכ טעפ ןכקוי ובל סמכ
 :סכסו * כע 'וכו קיס קעקש ןכ סו 3 ספכלל ןיכומ
 ילעומב ויס וכ5 קיפ לע רטפ) סכב32 ןיכומ ןילסל
 :תעיקפו * סקס העקט ןכ ספ 5( םקק יפלקמ ּק
 סנ *לכודשכ (וסס סוקמס ןח סלטכ סכללס סמק
 ףקהק 56 וכרמסט קמ לכו *  סמ ופוסי 05 ק ידעומ
 506 וכ = + סחויקס 3 לכוי סככלק ףקס5 סנ קס
 "'פרכוכס סקעוכתכ סיכטפ תחל קקס זקס סוקמק
 וסוקמק לע ץילמסט .ףוע םרטכ קלרסב יתסנמ רככו
 פופ וטכ סקפיע ץרק + קיס * כוש. לע .שוסס
 5ע וטוריפט * פפו: ומכ עפותו סורדס לו תומלנ

 חרזי 5 סוקמ סוס פוש ועכ ךסס ץר6 ויכ<תעד |
 מש ןי*פ סירלס ץכו מומלכ פוקו סיטדמ 1 טסה וכ
 ותופכ ךטקתו לכ פופ ומכ עפופו יכככו סרי ילדה
 31ככו-רומ"כ ךור6 ןעז וכנישי 55 םמטס רוט לפו6ס
 וכופכס כטקס ל:6יככוטס ןיכעל קפסינ קכופק כב סז
 לפויק סנורמק פע ילדוסמ סתוכס סי תכ-פויס סעפ
 לועס דכס לוכב סילכוע סליל סקל ף6 סויוסקל ממ
 פע סכויכע לכ נוי 65906 רוקפכ סיטדסו םדס דע
 פודכס תכמפמכ ןייעמב רפוכמכ יפויק 3 ב5 גס תכולמ
 ועוכטה :ףקיס ןיבעפ .סישיס ת3יכח קלרפתכ ןכבו
 "נס ךללהו | = ולעוטי  תוקבס סלכ6רט6 סיטלחסו
 סינע 50 65 קכס קלילסב ספ ובייסתו ממס ף6יכ
 םימי ו לקס תועס לכ לט סוירדככ קר רז קעיכש
 לקו 76 לכל זס קלמק ילככ סמס סצ סילעוסמ
 יקלוז מלכ 05 סכתכט ותכסק ברע לע כרעמ יכ סז\
 סב ורעוטו סלמס סתויס ובעדוס לככט ל יככוסל
 וכופכס בטקס יככוסנ וז סקיכס ס(ו ומוקמק לתי לכ
 פלמ יכ סופימ תיכ קוב ןיס ברעידע ברע טיסת 2

 0 1-1 6 לכ



 תדוהי לוק /
 -ןמ = ןטז לככו סוקמ לכב סומיס לכמ דס בכק מ
 :סכ רט תונקק תכפ .ט6לל סתיס יס ני סיס ץרלה
 ילופב ירכד ומת רטסביסיו *ךפרימט רקע סכו:וכתב
 .ןקוכס די תכדכ תסווכ 'וטרפו קסזס "קספס ילב ל
 סדככ .רוכעב סיסו = קס סדוכנמו חזר רוק
 רוס6 קתע ןק *סרבט דע סהילע יפכ ותוכט סיישקו
 וע סתורע ס3נק רט6 סקירוסש ת תיפרו יפכ 6
 6% וכ ספ = = * סלוע דוכסי לעכ קסכי'ל סכסק תעד
 לככ וכ .ןוש יתפנמ רמסכ ףטכתסב ותרטפת סיסק
 תסרפ ירק .סז\צ דומעכ \ * רכסה לע יתקפס 6
 עדוי = * סלטפכ .סורורב ךיכפל ועכויס וירכד למס
 םפורק .רדסב :ךכוסס .סזלכ קקכיל סכחק יּכ (ופומ
 תורע ותכטסמ יפל בסק תטסב כמ ובתפדקב סיזיס
 זיפ בפס ורמ6מכ רבד .רטס תסוו ' סיכפ נט רַבָס
 %5 .קלפק סיטכלק וככל ךכל ת6 םיטפ 05 התו
 ןיכעס .קוכ  סקירובסכ וכתכט רוס לעו סכחק
 [ק ץרס רוכטמ 16 סל סורימיכ שיק סתעלש ה
 וכו ותסכ .עובשס .ימימ סווו סוי לכ תסורק נקט
 סתרכסל לסמסו + סרזְמ סכקב קלכ סוס ותל לק ףופ
 כוכט יככל ומ .סלסורי :יכבל יב ורמשי קכססוי וס
 תועפהו רס(לו סכוט6ככ תכשס סוי סככיט (וקץ96ק
 .תועס 3 רססלו = * ברעמ סכק יככל םכפב וס ןסכמ
 תועט \ רסשלו סיס רוכטב ססככ סוס קזמ תורמל
 קכקכ צל סטו חרזמ .סכק יכל םכככ וס תויטיבס
 סדס יככ יפמ ףוקס כבס סט תסילקול לכי סרו
 תרקעבו סלט וז סתלכס ףיס ךומ סלל סתע) ז סתיו
 וכ זו רקע לו סעט סוע סל ןישו לשוק קולסמ
 סמוי קעב * ץרסס רוכב כס סוי ונס כבה תקסב
 קנק יככ ותלוז .דס6כ .כוסיס יככ לכ סודו יזיסס
 \כו סתרכס יפל תבס ליל קלסת 16 ססל סוקס רז
 ופפ סוס ןכו ) .* ססילכדל יברעמה .בופוס יכל ככ
 תוכס סדוקכו תכס סוי לס סמויב (סקרבמ יפל תק
 נוטש קתע וכמ תושיו סלב :6ילקוע סק וכמק-סויס
 קז יסכ וכל ולמשיפ יסרזקס סוטייס יבס כב סתו6 לפ
 רס סמויכ יכורמשיו וכישי ססו * סידקוע :6-סק סו
 ןכו סילמוע םס וכמע סויה .תוכק רקָסַכו קכס סוי
 לסיש .ססב סמנע 6 וטיסכי קכק קמ6ס יפל וה
 6לקקל סוס ליסתי תועש קרסע .סכמטכ יכללו
 (רקיט .סלוק .סנטוליכ 16 ץר%ס רוכב ומסכ
 סטקס ססרז סלוקפ ודוי טסו ליפוס יפְלומְס קב
 קקרזטמ סרזמ סטקכ סויו סוי לככ ןכו קוק סויכ
 סס רועו + סזק יפרז[קס כוסיס יכק תוקוקמכ קח
 רוכטמ 19 סנפוריע יכ ולקפש קב סמכע סישיקכמ

 | ו כ >ןמיס ינש רמאמ
 וכח יככו לישוס ומסב סויק תשיר לקתה (יס ץר6ק
 *סילמופ סק סויס קוכמ רחב 1560 יסרומָק בוטיק
 וכופי ססו * ופוכס ענרכ סידמוע סק רוכוטס יכבו
 ימכ ול לכ 16 ילמוע סכ יטסק סו* לט סמויכ יכ למול
 = ,(סתלכס יפלמול סל ושי ךכו)יחרזעס כוטיס כמ
 סוי קטקס קל עקטתט לע סקל סככי ל) תכטה יכו
 סעכ ןכ ומכ סזכע וטיסכי סכסיסקע סוקמ סוקמכ קז
 סויוז סוי לכ תשיר וכ סלכי סרזמ קנקכ יכ ורמלס
 סככי 53 תבטקס ורמשיס 16 * סתיו ומפכ עוכטה ימימ
 יככל סככיט סדוק 651960 יסרזמה בוטיס יח יככל
 -. לקט לזו * ןפכמ רחל לו סלטורי יכלו ץרתקלוכט
 ךיפ רמילו קוכ סקילע ןועט) םידדועו * לולב לופו
 דמוע ץר6ק  רוכט סוקמב ןכוטק יוכ סיסי ןכתי
 קוחרק וככס קדוסי וכ רופכיו קכס סוי תונחב סתע
 סמויכ = 056 וכ 3 רמסיו תרזע דכמ טק טעמ וכ
 וותק סלועכ םיס :  סילקופ קתע וכ לומתס לש
 סוסב רטפס ומיש יכ 35כ ךרד לע .רמסכו = לז :ועכ
 םמויכ סלכ סידמועס .סד6 יכל וכי 63ו סיכפ
 סתנקע סי6רוק ויסיט דפלכ קמחק פח סיפולו דל
 סי(כוק סתנקמ ויקיו עוכשק יזוימ ולפ סוי ססב
 לו וכקמכסס יפל של ותרסמ ו6 לותת6 סוי ססכ
 לטפ6 סכמ(ירקב דע רקכע סויס יכומס תעָבסִס יפל
 יככ 16 ויסיו בס לילכ סידמוע .סרזע יככ ויקיס ו
 רטפסו * ןידע .יטטק סוי לש סויִכ סודקוע כרעמ
 תכט סוי סטכ סי(רוק 1901 136 ויקיט ןכ ומכ וכ
 םו קכרקְו .* ולס 0 וו ולס סמויב 156-ויקיו
 דס תתל וללתטק ךיש 0960 יטכלס יבס לע קומתל
 יפי תסירקב לודנס סיס ינדב סתרכמ יכל ןוככ
 ותו תתל סדי קרכקו ךכ לכ סס) ופלכו + עוכשס
 גוכלבקו םוכטס לכו = סככ יקלוקק כוטוס ינק יככל
 לכ ת6ירק ולקתס יכ ורכסש ופל סל עריש זס
 סנקמ יקלוז רסס קמע ליסתמ שוק עוכטק יקימ סוי
 סוקעכ .סתו לכ סוס ותסירק לוכג ףוטסו רוע
 עמוטק לכ סכסו == * לע ברעמ .סכקב יתלוז רסס
 לע ול סטע קוחנ יכ עדיו ריכי 056 .וירכלכ קחכי
 וליב סיכטס שלט נלוקסו = וקערמ תווקסו = לכמה
 בלוטס קלעו רסס לכו  ותרכס דקל לע וכ סכקו
 לכת סרוק סכקבש רכס לט וקרל דכמ 06 חי
 ..ולול סרכסק ותעד יפל וס(יבי ןכ יפב יכ * ס6יכקס
 וחזק וטייס יכס יכבס שוקו לפתו שוט לותסו לוטב

 :ןיכוס63 רוזקי 16 * תכס יםיככעמ סלועל ויסי
 = םוברע דנמ טסו * פרכובס ותסכסמ וקכע סטסכסב
 - קרופ דכמ ויפו כורקב סע רוכעס יככופל קלילקס
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 הדוהי לק
 לט ומונעב רחל סזי ת6ילקכ לז 6 קז וסיקכי 3
 לע רט6 .תולדתטקב .וקרעסס טועמ לכמ סנו סו
 סנדס ק6רסז) סוקת יכפ 5ע קוק וקופכ הדי סיע*-
 ספע 65 >> סכס סייס קירק .קק 6.סלכש רם6-
 יפלוס .כ\שיס יככ. רכז 65 יכ סוס 'גלכ 6
 ותסיפתמ ומ סיס קחכי לספ ילו5 סקס ךש + ססכשיו

 יתורתוסס סופטס ןע וסיתחלס סקיר קפע יכ תיכספ =
 590 רלוספו .ןיכספ וביל רכס 3 ויפכ עיני קס יכ
 סויק פירק יכ ןיביעמ יס .תספפכ )ו סמלעב
 וכ6כ לטסכ ולכ כושיס לכ .קלנלבקשו קטספתמ
 קפס ןישו = 3 לככ עדי 65 יומו *  ויטרפ קבוחב)
 סוקעכ ועוקכו ק קב ופולעכ וספכ ףוטל כ 65 יב
 רפע סכמ יכ ילפוכס תכיסב ידי לע ותטטיפל ומדק
 וע סגנ סמ סכויו רולכס עבור קש רפסשל כוסויס
 סויסה תולירקכ רקע פונט סיס סכייסתש ךירכו וככל
 קיספ .קמ .יפל ספירס ירדב ףוס קיסו זכו וכו
 6 וככל 6כ פע ןכ ירסל סגו = * וילע וכקולקל
 וכרושיכ סלעס עכו וכ\ פסע כחול סמק עירק
 קכ6 רכוכס סכמס לע יקוללפכ תופרוכו * סתוומוקמב
 יכ לקורס יככלו = * קוב סב וכל תש לו רתעה סכפ
 תויס םע *וכינע ודספ לפ5 רט פוס סנ ישילטק לכס
 וכרמסכ ול גככ םורקסל וכת(וןקמ כס תופלס יכפ ול
 סיכועסכו' קרופ וכ ןיסס רזק לל טיכק 3 לופס יכ
 סועיס לירקכ סמסכה ייפ וסכיפ לע ךכ לכ סיכרכמו
 וז לד .טוכס פלד ןףקלמ סיב חיזקו * ןכיםיומ ל
 רויכ קתעי לו ץרס כזעק תל סכעתלו = = * כבל סיכ
 וילע קסלקכו טסו יפפכט קמ סכמק - ומוקמק רכסס
 תוססוימס .תועס יס לפסמ יכ סוס רכסק פעדב

 לטכ תכו לע וקדוסי *  סימס תירקכ *7 תמידחל

 65 רט ונענע ץרפס לוכט .סוקמב +5 סתיס ולב
 ספ יכ | * וכמדקה רסס תיעיכרס סרעקה ןמ ותלופב
 לכיכ רועיס ילככ וטפשמו קס סקיכיכמ קחרמל ססוס
 עכמפב יס לזססמ קעו * פועפ ס"ס רמסמ לכ( סור
 65 סורלל ןופכמ .בסורק .דכ לע ןכויס יופר כופיס
 סכמכס קל ךל סדיבסו *רעאל סרזממ ךרוזס דכ לע
 קקוטכ הסנה סע בפ דופק .כשס .דפס לע כוקב
 36.70 סיסקיתמ סז קמועל קז יכ ל ססכ וכויל כ
 | וכוסב לע לופפק כסס לס ולאו >> ויבע רכסכמס קמ
 ונסה פוקס ךלולכ ץל5ק"ןוז כסויעס רועיט = כממל
 = סז לועיסב וללככו תועס כז רועיש שוק יווטה קמ
 ומיכסקו * םוכייקול סיכ כרעאק קכקכ רס6 סויחס
 סו לעו ךרומס .סז עכממכ 6יק יט \ע ל0רטו:ימכס
 < תכק תעד יפמ רוטעס דופכ וראש סמ לכ דוסי פוש

 4 5 = ןמיס .ינש  רמאמ
 .150ו0 .סכוכפס יוכס 356 [רפק מ קלע לכ רועיט
 'ל לי לכ| *-ליז יטילט יכס\(ליע קטסו סיטס לכ לימ

 *\ רשרסו יוכס .5כ6 רס6 לקס פכ 6וקו
 טנק קקוסר לטו [( ברעש קכקב פיק לשמ ספפולי
 ימכס לס ועיכסס סז לעו ינסו פועט ז בוטיק רזא
 כ רועישו * תויקלס יכמזפ סז טק ללבקסו סכוכתס
 פושט עברס יס 5 סימכסק \כתכס סמ יפכ לכ 6
 *7 םפכ6לסרפ לכ 06 קסרפ תו6מ עבל6 לע קמלפ
 3 רועיפס קו ןלסיסכו ספ6 ףל סיכפ 2ימ לכו יליש
 כועיס וס .רפ6 תו\עמ רטמ עיני 63 ק\עפס רועיש
 קור לרסי ץרש םרומ זכק קז יפפ קיסיו * תחל העש
 לז קטקיוינסו תועט קססמ רתוי בוטיק פרוע קכקמ
 'תועס זל עינו ל יכ רובעב יפו 31 267םי ימכסל
 6 ןוילגכ קקנקכו" לכע עכממכ 6וס ולילכ קוכטש
 סכסס ו תיבטק 53 טילטס יככלמ כויט קננטכי ף5
 סכנוטי רש סוטס וקל רשי ץכא כסקמ  סוקמס קוב
 * ןכשכ .סבכש .סילע דדמילטפ ספונעק תולכ ויכפא
 6%  ז וכו ץלזס ןל ק\עמ לכ לועיפ יכ לכוס סע
 .ןכרמ לע תורכועק פולודצק תולונעב קר תמסתי
 בתכט עכו .סויק ינסו סוטס וקק תנוע ומכ ץרלק
 ךר6 יכ ספ רכזפ דע ןויזחס ןזז ג ריעישכ 3 סישכק
 ככוסס וקס יטקכ (וס קוטק וקק לע כסוימק תשק
 ומכ סכר *ליע סיכמו לימ סיפ56 קרשע לוקס
 ףוקט בכוסק וקק קיפשס ועכ 6)ק בטוימק כסולס
 לסמל קעקי 5 סתעמו למ סיכולסו סופפל תעבר6
 < 6 (יכוקל יכ ספ6-= = * לכ ןיכמל רכד 51 פרשו
 ' לועס סנס דע סלטורימ ופופכ וקפס ידיו רכס
 - 'בופשק בטס לם וכרל ג'ע וקלל קילכ תועפ ם* בט
 כ סניכ(ו = = * סירכלס ורמזב וריקס ד5 לע יכ
 לסכל 6כ ט6כ 'פכ לק ופשק כפפ לעכב כמ קמ ךע
 < וסכימ יעפ עברו סירעע דד ץפ 6ריזר רפסמ וכל
 וכ סדקס סב רפבתס רככפ סו רו(יכ 211 (לסימ
 יפלו יעויס 5נ5גק תעוכפ רועיט שוק קפילקו סויק
 ספפתס קלקתפכ סיוסכ רתוי סדוקכ לנ5נכ ןיסש
 יקמ תוגעמ סשכ סוקמ ןיש יכ סתנו\[ סעוכתב
 סיטי תשילקל קלחתס חקניש יואל רתוי רפה ךלופ
 תכטס .סוי תסירקכ ליחתכְ וכ יכ לסחס * ותכוזל
 עפכב 16 סרזקס קכקכ בירעסמ ספק .ליסתקסכ
 ופכ רתויסו ץרסקובטכ ופ ברעוס סנקכ 15 ץרפק
 סרוק סכקכ קפילקס תלסתס סיסקס עכוטק 6
 תיקטק סרותס קכתכש ימל סכמס * בוטיק ספק סעש
 ספ קיסתשייו67 קכה ל6רפי ץר(כ סקו ל5-שי יכל
 .תכשס .סוי ליחתק ספו עוכשס ייל סירקק תלת
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 תרוח< לוק
 טסו[ ףולס סל ףלסתמ יקל יכיס רקב 18 05%
 דע סשמו ברעמס ףוס דע קסילקס ךסמת ןכו ךרוכ
 "רסו ץפט.דע חרוקס קנקמו ץרלל קסתמ קרוקס טנק
 קופל ףוס יס יפ5 סקילכתו ק6ירקק תלת סטו
 בטוימק 2550כ ףיקט יפ ץר6ק ברעמל יטסרו רסק
 דק .סקמ קסרי 6לו קוס רסס לעכ יפל ךר\ כ
 דע .עיבמ 55רמוץר5 לוכגט ןכ סב קרטס[ = 2 מ יקא
 ליעק יס הטבק רכס סיקתט קסרכ כז סוקס סו יס

 סנקק סזכ וגלו סנועק ענמ(ב 59 ץר6 יכ ולמי <
 יוטפטמ ופכ סויס לקתסס תויק סעו * סכמ ירוק
 תפכב .וסכמו .ןכ 05 ס6ס סרוטס סכקב ףוק קרות
 קכ6למ סיטוע .סיל0לשי יכט תומס עכרל ךות [%₪
 רק6סו פליקס ילע טוכע קיקי לקסו תכטק סודכ
 סע קכס .* סרופב לולב קפס קז קוקיו רפיסכ קטעי
 6וק -ווקותס :סויפ .יתמ6ק קסירקק תלקתס סו לכ
 וכ סכחס רע ןכו + קרותק סוקמ לוקס ללרשי ל
 וכ :קיעסס סמ .ןכוו- קז סעו זוכב .יולק דו
 "טו זקס רסס ןיכל תבסס רקיו ורעש ולו ןיכ כב
 * ןינכמ שוק סימיק קלחפקס ןכ סג רמו כועס כ
 קר ללרשי 6 קיסתש כרי 3 שוכס הילכ סכמס
 וכמ .רמפ .וס יכ ,קלירקה ףו 5 השירקל הלסת
 2 רכב יכ וכממ 5090 * ססירקק רדב ףוס ץוס
 וכ * קילכת קמכעב יה ו כסס קלוקכס
 הל ץר6ק תפכו קרוק כק ןיב רס6 קסרמס ןיבמ ל
 ךוסו * וכממ סיסי סמו ןיכ רח6 קירק וכ ךטמק 5ל
 קכממ יסרועק נכס למול 'לט סיכסה וס קכק סיסיש
 ךטמכ- וירחשו השירקס תלס יס סוס ץרס תפכ ףו
 * בע ת6וס קעומטה םוריפב רוסמכ וכפסכ יוכְס זרס
 1% סיקתס .סככו 65 .רזוכה לעב יכ\ורמס לט סלול
 קמ 6וסו פו קסולקק ףומ 05 הפיכקמ הלסתק קל
 סוס יתלגעכ טרק ול *וט קרפכ וילע קפסל ףיסוספ
 לעכמ סמלעסכ וכממ ,תונלעכס רבחס תכוכ כו
 לעב יכ בתכס סמ סב <> ךיתיסרס רטסכ סלוע דוס
 סכממ יסהזקס קנקק רס6 לקרטי ץרסס סיבבק רזוכק
 ךיס יעלו 5 - קפירקק תלחקה ליס ץרלק כ פוק
 וכייכפס תונח סדק דנוב לע רכחק רט קז לוכסי
 ירקש .סכולְיב תכט סוי תוכק דוק דלוכ רק ולסכ
 ספעממ סירכווקה ומגע דופק בטס לעכ ירבדמ
 קוקר סוסי (כטי ץרל ברטל קנקב רםל סלכורי קכק
 וכב בוט 6לקו * ינסו תועס 1 בוטיק רומ קכקמ
 בוקיקס לכ לע יכ רמולו סלחתככ וכומע קוסלל
 \ קמ .ןוקת .תולעסל בטס סכסו > וקמסכ סירכדק
 , סוסיס ןכתי ךיש ומְזב סלוע לוסי לעב ודבכ קפבמ

 < 377% ןפיסה ינש- רמאמ
 סו עוכסכ ספע דמוע ץל6ס רופט סוקמכ ןכוטק'יול
 טק. טעע וכקמ קומכפ וככשסלוסירוכ רופכוו קכש
 יקופסס פסק 5931 *'סלעממ רסווקס וכו סרוופס דכמ
 טקס יכפמ .ורמס לע קיטס מב סז מוטל ץסכפס
 ןופס סוקסק סויט תלקתב קרותק ימכס סע סימיכסמ
 6ק סרוקס יטפטמ יפכ -סויק קלסקקש רעו .*'וכו
 תיתמ6ק ספירקס לסקס סו .סעו = * סלזמס סנקכ
 .-.* סקוקק סוקט-(וסס רש ץר6 (וס ייירותה סוול
 יקמ6ס יפל 03 דכ5 .ןויערקו סבטחמה יפל קירק תלחתסב לפרטי ץר6 תפעמ - סוקת קז פל סכסו
 רכס .ירבלכ ןורתפ ול ןיפט ףועי סולחכ סז ילקו
 ןיפע-בופב סולקס סבו לכ סוטכ וקו יכבוס יתלכס

 = דככו6יכ תע 7% קישר רככו ותטס יפלילטב סורכלו

 = קפוקה יטכ6 סע"מיככמ ססמ יכפמ ורמסב וירבד לע
 -וטורדי .יכויעמס וולס וכו ןוכ מ סוקס סזיס קלסקב
 רכסס תפל 59 סלוע דוסי עב ץיבס לחש פבנכ דוע

 רטספ 1'פ יעיברס רמסמכ יכ וכו תונס-סדוק דלוככ
 םס ץרסס רוכט םוקפ לעס ופטמ .יפכ לסכל 3
 תופוקתו ככל .תודלומ ןוקק וכוכטס סידסוימ
 רפס לעכ ןכו רווכק'פס לעבו 31 בתכירובעב ףמסס
 סכלקס סעטמ יכ ורמשו ךיקעדוהס ועכ * ל! רו6מס-
 ץר6 עכמס עס סס ודל תוכס סדוק דלוכ למ תזס
 דסוימ ףוק סככלס תייפר ןיד נקוכ וס ססלט ללשי
 גכטק .ךרדמ ועפ סק סנ 50 *  תודלוטה ןוכטס
 "וכו לול וטפטמ וסיגוס 531 = זס ןיכעס רוסיכב
 רפס לעב יכ עדו 3 בתכ וכממ ספ ףוסכו י לכע
 וכ רמו וכו םכקסכ רמסס .סמב לז שוק סנ רומל
 * תוללומס ןוכסס דסוימ סוס לפרסי ץרפ עכמ6 לע
 יקמולחכ סכבלס תייק ךומס וכ רזעק.סכק לע יכו
 וכ רטולו דסיל ךקכוס תסז ותרכס דימעקל ידכו
 סדוק .סלטוריכ-סוי לככ קוקה סרוק תועס חי לכב
 לודנ לקס הזו סרוק קכקב 6וכִס סויכ קרוקס ממ

 רט 6תיירבק רדסו = * קיטסרב ירדס יוכסו ססרופמו
 לק 06 יכ רמי וקרכס יפל וכו קונס סלוק .ללוכ
 לממ דפ בכ סוי תונס יסדוק סדק דלומ .עבל
 פיק ונס סמדסס .סככלכ יכ וה עוקיב .סלסוריב
 > = סלומ קְהְב קז תכס .סוי ףובכ ןכ יפל תזיסרכ
 סלטוליכ .ךכ לו .קכט .סוי קוכסמ 1 לוסי סמו
 .סלוכי .ולט קטדקק .קככלק ןייס עודו .סוק ז0ע
 ללועק לוסי ססו + קכזמ קכקכ הז סו ףוסכ תוסרסל
 .ןיטס עודי סוס 162 סל נוריכ ךלילו כט סוי תוכסמ
 = טז סוזי ףוסכ תולפקל .סכוכו ולס ספדקה .סכבלק
 = :זפל סיוסרק תעו לילו רוקג טוכט סוו פרוע סנקכ
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 חה 8 %ןמיס ינש |
 טטסל יתסב םלויפכסקו סלוש דוטי לעכ כזכס למס <<

 קזכ.התיס'קטיכדו ריקקב קלוז יטרט עוקיטרש לע: סייסלק תע ויסמ 61 ותעכס- יפנט רלמסב לו
 וכסכ6מ טוכס רקע ךקוכויפל בטס לעכוקן יכל כו = \ וכ קורוק) ףכל ועכע יפלפ ס6 ילפומק עבלל תעדוק-
 לככו'וכונפטב יס6קמ ודי טומטוטזוטה לכס קחיוימע < סמל ספי-סלעו 55 .תפכזמס (תיילכס בע סזק םוריפס*
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 ומע, ישו :שכסלו :ןסכע .ררוהו סרפ תומואה תשקבמ;היהש המו דסח | הנקב קירק קפלתס בלק
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 יפכוע רקס קזודפומה כנל) מקוק סיקע עז ותענס <

 סיסק .פכעו לטוליכ לופס
 7 ןכויט ןק ללומק רחישכס
 ענר וכממ ןכויט ןסייעכמסס ץוכקס עבר :ללומ סטכ

 רככו : "וקק'פכ קודופ לע רבד .רט6 ימלס.ץוכקס
 ספ וכעילוסב תיכימטס סרעקכ ס27בִס לע וכוריעס
 קזעתויב לו יקלק תמרת פועס ד* ידכב יכ ומעטמ

 ץוכקס שוסו ילסת סוש לט ולחס עגר'דקיס שפ6
 = וע .*יענמ6ס ץוכקס שוהט ודלומ עבר לע ית
 < ט 'פ דופ6ס בטס לעכ סז לע בתכס סמ סלרת בוטמ
 סלוק .79ומ לט וז קעומס רופיב ותחכס ירח6 יכ
 65505 שיט בתכ * סנס קזסת רט וכרל יפ לע ונס
 לע קפכב לופס דלומק תויסכ יכ רקס רזוכס לטבמ
 סנקכ לוק הכה יתכס סוי' תוכס סלוק כמ ךרל

 תירטכל ספייסר כלו .תכט לי סלוק קרס
 65 ךיש ורמסכ וכ סלפתבו *  וכו ברעב תכש סוי
 וק תפס ךרד לע וכ קזכ יתוופס לול 'חינטס
 וקומככ רטס ןפוס לכנויוכממ * סויסרל דוםיו רקע
 < ללומ רופיב סכמסו = * בע = * תילטטש סייפרק סיס
 :סופק דפוק לע שוק סיטלפעס יכר לכ תוכס סדק
 'זפ טדחס טולק וכלקכ סב/לס ירבדמ קפרכט עכו
 לופ6ק בטס ל רכזכס קרפכ .ירכזומק עבפלס ירבדקו
 :5 ןכס *סלעמל וכרכוט סלוע לוסי 3עַב יכבדמ שב
 לוכט לבסס קטע קזכ סנט טקופל לו שיק תולפכ
 ופמלס דלופק %ע תוכס סדוק ללוכ 0023 ועכעל
 קרעסכ תעלל תיפרס רככו + 1!סכופק וילעפ לוסקו
 לוץיכ יכרדכ .לקע וקסר סמכ תוכיטטסו .תיעיִכְטְס
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 .ףלש סרוכ .ידו לע רקיפמק תיכס דוככ סיס לודג יכ
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 לכס של .םריפו .תוסי6- תוכלקמ גז קרפ .סכלס = רוע6מ- טרד שורד" רטסכייכווק קטיטסוק6 רובס(
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 ןכו קולא ול ןיאש יטל המוד ץראל הצוחב
 חפתסהמ םויה ינושרג יכ רמוא אוה דודב
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 תופעל סלעב 6 טפוכ
 קש(ס וכלו :כע ספ רודלו
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 יס קכבכ ילמ = סורגמ ןעוכייכפל סקכבכ סיכס עכמ
 רטפ6 קמ סתכבכ .סמיל
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 רוס א לולב וככל סכביט .סקוק
 םוכ \ ספ \יככו = רטסלמ
 ְי 95 * ןעככז טופו סיקכמו
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 :תיב 5 /> ןילוכ סטוע קס תיכ ןעונבו  *'ןעוכב
 קע רע ףיסוקפ שוו ןיכוכ נפ .סטוע ןורבסכ קם
 סירעט ספ כיתכ סיתוכרבבו * ןיטלט וביפט סוקמב
 קעו ספמל ךרכפכ .סיכס ר6סכט .קספ .לע ללש
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 :סירכמ ץר6ל ומפ רבכפ רמו ובויכע רבסק תעד לע
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 תירכס .(יס וזו == סלקש ועכ וגו סירנמ [רַככ
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 תומוקמס רתו 56 םכ\ עקתטסל סט כלל רומא
 סילע קפרככס רול ופסוכ סיס ו6 705[*  קכוסבס
 קכט פ דע .6רסי לט ספור ב רקע קס תויקל תו
 .< קריסב קפיסס רַכְסִס כושסיו * סירתכה ןוכ ריזנכט
 < פככט סלועתס סתויס, יכפמ סקופ גפ יקק 0

 * סקו6ככ  תירב הילע ההרכנשירצט המו וימאו דסוחו
 י סלוע דע .דוע סקול לכ ורמאו * ןכש לכ אי תוצרארשש י

 .* לו עס פ ןלמלס |

 ופ - ₪088 חךמס | אש
 וודיו ץמעי | = רוכזי סקר זגורב וכ רומלכ תוככלס
 תובוטופ .תרחככס .סזגע ץרסק ספט וקס סכו סכפר
 ומרקוס סקלכ95 סתורכק תיסבט יפ לע וכיקורב
 ךרדכ :םוטל ןופיסות 69 :תופרקמ ססלטכ סתרידמ

 וע ףיסות 05 -* לוע זק |
 ופיסופ 5

 "וכלקמ ספ במרסל כותככ
 משמ = -:תומחלמו סיכלמ =

 תירטסט'ותכוכ .ןורקפל לכ 15 כס לכ 55 קוכר6
 פג וכ .ירכמ כעתפ ל תרסוס יס -סירכמל סתורכס
 מיס סיעסי רמפל זס דוע רספסו * וכרסכ ויס
 תורכדמ .סירכמ ץרסכ סירע שמח ויסי זוסס סויכ טז
 תסקל קי םרסס ריע תופככ'סל תועבסבו ןעככ תפס
 כנפו םורכמ .ץר6 ךותכ ק) חכזע סיסו יוסק סויכ
 ץרסכ .פושככ סל דעלו תוסל יסתיסו 'סל קלוכב לכס
 עיפופ ססל חלשיו סונקול יכפמ ס 56קעכי יכ סילכמ
 סתולכ ל תירב'(יסו ןמיפק ףוסדעונו סליטקו כלו
 לכו < = * קיל6 רכס זמלס דע ףוס בורקו סירכמל
 ןתרופמ סריכע ירפס'מלמ רבסק עד לע קיי ןיכע
 * סדיכ (וס רובע ספל סתרזמס רעש ול0כ * סמל
 פוס סעט :וכ וכסופ ץימ6 50 טפפמל ס6 קכסו
 הפס לכמ רתוי סילקלוקמ סקיטעמט יכפמ שוק סירכמ
 םתכס ועכו סירכמ ץרפ = הסעמכ לקפכס וכללה
 :1ע סוטפושפ בכ ןכזרס סנ \* לכק וקרפכ סמרה
 וכ וכיפובר תפד %ע ורבו סיסוס ול קכרי קוספ
 ילוע סורל ופיסופ 65 סויס סירכמ 6 סקיל רש6
 בוטל :ןופיסות 5 סכל רמ6 סו ליכזס .סטמו סוכמ
 עתוס קונמס סעונו ויקטרפ רככו .דוע לוס ךרדב
 :י'ד6מ'קל סישטסו סיעל סיכעככסו סילכמס וילט יכפמ
 וטעת 03 כ סתכש לש טורכמ ןר% סמעמכ םמכ
 ודנו לט 0 סכר סכקו = * וו ןעככ ץכ5 קפעתכו
 וכש 65 רמו .קקשכ לכ יכעככב .תירכסו ססיטעממ
 * כי סכר( וכטפ6 כסכ למ סירכקב ריסזקו ךכר(ב
 :סדקס .ומכ.ץר6ל קנו תכיטיכ רוס וכינמס קמו
 כפכס קטע .סכמ ל קפל .פולקז%ס סכמ וכי

 טתכשיו ץכפס פל טתםלוסו
 :' וסעד לע * סתופ תטרל ץרסס ת5 יתקב סכל יכ סב
 סול וסריו ץרלכ וכסיט סתו6 קוכי ליס ססע תוכמ וז

 קכעמ

 גר

 = = סלשי פיו * ק קלקככ וסשמי לו ססל קכתיכ [וס יכ <
 "רוס .ץכש 16 רעכט [ר6 םוככלו כלב סתעד לע
 < = גניפפקט קו" תונמ לע ולכעי ספ בטיתסלו ןקלוזו
 - %>605 קוסספו פלרשי ןרפכ קכיש תונעב וכיקוכר



 רמאמ | "תפוהי לוק
 סע תופעל סנול קכיסט קסמס קרדועכ וכידיו קמזמ
 קוכב וכיווטככ ןאכב וטיסה ןכו ל6רשי ץרסב סלעב \
 ווק קומה ריזחיו קטע תונמ (יק קוק בוקסה וכ וז
 טרמפ סו יפכוע ץרפק 5 וטרו כ םיכר תוקוקקכ
 ופי 60070 יטופשיויכיע

 סנש
 סורנמ קמו ולקש סיסיט (וקוילק קכקב וכימכל סע
 סתרככט רט ו5סכ וכו רוסל תירב קילע סנתרסכט
 רוטפ ןכ צו * וכרכופ וכ ןופיסות 85 ןוירב סינע
 םיטו ןפ רכלמ סנללמ יס ץקפקןש םוס קובלקל

 תוכר%רטטיסילל םעס תא
 סקינע תוקכקולכק ןיאט חבזמה תחת רובק ולאכ לארשי ץראב ד:בקה | %ע לטוי 6ו לכוכה קעסס

 סמש .תכלמוסטסו יתלכ5 המ אויעפכשיממ רתוי הב תמש יב ספהבשמו ךומסי 6ו0 קכק יכ רבסה

 םביזחמ ותטלוק המוד ונזא ורמאש הממ תזמ הזה רכדק קלתי 0לסכ ול

 יוכרכז רט6ימכמס"סעט
 ווכיעב .קלק:.6סק *6ל0 עוושיו | .תכסו וזו קלוב
 רפכתיו ירפס מטעיוכ קרי ןיעכ ןיש יכ קזו* '(ומוס5
 וס ידכ-לוטכ 6 סוסיפפ ןיכז"'לתס הז לע קפס ב
 סרוכע ודוכ ס6רתט פע סירכמל סעק 0 ריזחקל
 לטכ טק טעמב סרותס תרופ \ע ורבעכ סלק
 פק .* בישו 03 סיסוס 5 כרי 6) לק- -רטועימכ
 מש .סילע התולכ תירבקס + סירנט זו 10: סורכד
 לע דוע סתוסקל ופיסוי 03. רספ וכרכזט תוסרקעס
 ןכ+ יפעסו דוע ףוסק ךרדב בוטל .ופיפוי 630ו סלוע
 סיסוס 15 קכרי יל תלקזש %ע ך)קס רוכעיס קליבע
 %ע קתורכה .תירכק ןככו "סמל סריזחקל יס ידכ

 ספ מרט סמ חוו = *=סקול תלזוס .קמס סכוט יתלכ |
 תש ביש. (פויסומ ו קברו () קר ולמ6ס םועכס ןוסל
 65 סכל לק6 לו סוס וכלה ןממ סמירנמ סעס
 תורכ ויס סעט למול -.דוע סזס ךרדכ כוס ןופיסוק

 וז .<.סלועל (וקס .ךרדכ .כוטל ופיסוו לס קתופב
 * ןקריזקמ סוס תוכרס .תריבע

 סיסוס תוכרקל ךלטס שטפי ס6-סטל ןתכילק תררוב
 ביסי 6לו .כותכס ריכזסמ קמייכ =>'סכסס תוטר6ק ןמ
 ווקב רבדל וכרה יפ.לע שוק רנו סמיר סעס 6
 םורכממ .סנכרמ טפו מכ יסוסס טוט רקע סםמ יכ
 .תוכר(ןמ 'ופ6 סוס תוכרסל ןיסש ןידס שוק סכמשרבו
 .ץרס5 סכוח טיקקל וכלי 05 ןעמל ומעט סיסו תורחס
 .םטס רככו | * וכרכוס וקכ סרוס6 ןכ סנ קתביפו יכ
 קכרי 60 קרפל בותכ לס וטוטפב ןוככךמד ןכמרה

 .קורקס תור( -סלו .ןכר6מ 65 ןפוס סומכ סיסוס ול
 .6לפ קיסוס ךכ רש יכריוכופכר 5ע סטכו 6לשידכ
 .ומעעו .ויקכעמ ספ .ומויקיט קמילכמ סעס ק6-ביסו
 :םוס תוכרס ןעמל פככקס ירלעכ סיכסוי קכקמ ירש

 ךרד סוס לז "המס ןויועיוכו קמלְסב רקכט ןיכעכ
 :סיקי קוסכ לטל יכפס רקע רושיב לע וכיכפל רשו

 ספו * קלקכ סק6 ופל6 קמכ רכחס רוץיכ ןיכו ומיב |
 . סתופעספ.וילכד רינפסב סולט טיפ תילחלפ וככשמ

 4 תזלט

 :ןיפש .תוככס רש
 גז סלוכעמ סעכו סזוכ תפס לע ןקילע ספורכ תירכ

 ןופש קמכו קמכ ספ לע
 תומוקמק ןמ:םוס תוכרסכ \

 טכה =: ץר5 קכוח תכסל .סעה כיל סולני ןפ סקס
 יכ וכקכקתב :סונכ וכלעוק \6ל יכ רטפס סיפרתו ןוס
 סלעמ .סירכמ-ץר6ל מט רככו :סזל ועודוקכ סכקל
 "יבק וכו ורמסו וקמ סתלוז לע וטפסו וכרפס ר6ס לע
 יס קלעמ קתורכק תירכסס רלוכמ יו ודיב-ותבוכ
 ומוס לוצו יוכרו(יכ טס יפל ןכ רבדה ןיסו יסירכמל
 קשוככס מומס 'ג ןמוס ועיכרב וקזופכ לז לע וורבח
 םנכיו סיפסלפ סי לע ףוס: סמ לוכגס תס רטסכ פוס
 6והסוקמל יכ סיר סב רוסו ן[פז יכיס רבדמ ב
 וכ 'ויקתיס סמ סתוספב יתסכמ ןכ-ירחס + כע סלעמ

 6וקו 706 וליפסט ןיכמו 31 ירפסס רוסיכ לע וכרבד |
 = מול דומלת סמירכמ סעס 6 כוטיס וס יפדכ טב
 "מפס ירכמ סל מו מופו 37 ןילסו :בישי לו סכר
 סכיטס :ורכ -דוע זס ךרדכ כוסל ןופיסוק 2 הק
 מס ךרדב תויכלכ: סילכמ ס ךכיטקו רטסכס סכוע יע
 ןופס תוכרפ רסס =" סתולקכ דוע ףוסות 05 ופרס
 סו 61 רמומ סוס ןכו < *ךכסע ןסילש סתולכ תירכס
 סימסס תומור, עכרשכ .יכ .רמוסו "םור/פכל סרומכ
 לע וכטפס וכיכיע סקלמל תסז לכ : כע סכתשיתשרפ
 ומרכד רטסכ ווכפ .ירפסס 36 מש רפססט וכתסכס יפ
 יומממס ותלוז רמסמ ודיב [סמי 6כמס סל סכמ.ךפ
 כו קסכי\יטפכ יכ יכקכי תורתסכמ <> *ויקוסכות ויק
 קז-סג וכו ללרפו ץרפכ רוק לכ ורמשוב קל עי
 \רסי"ץרשט  רובקק לכ ןבע בר'מ6 (רתב פ תוכותבפ
 סמדפ םבזמ לכס -םוקב > *-תכוקס תחת רוכק וכ
 לבכוה כע וקטע ופמד6 רפכו סתס ביפכו + ינ ססעת
 סיפק רובקל קוק ץכיק וביסס לע עכָסרַסיסוס
 :םפעמ עידוקמ הטרמק ת0ז סלכזכו * סלט ויס'פ מוס
 יו כע .סותזסו - םייחק 5 תוכל לכ לע לפרסי 0
 יןוככדל סעט עלי 5 יכ ןכמלק סט בתפס ויס סע
 = יתטטימ םיסכסמו = : סוס סולק סכע הז ןכוי ךיש
 = סוק לוע סט קז סנ וכו סיל6 ופכט יעמ רתוי סכ
 ונוח 'קושפכ סכ 36לטו .ץכ65.קילס סוסל .וגל
 פע [לוצ תכש למס רועפש יכקל .סיפ ור ות6 05

6 | 
] 4 



 ףמאמ | תחיתי לוק"
 וכי6 86 .* כ וכור6 ו ורמ6 + תוקק ס(לט ל
 536 + סתימ רח ותטוזול סייסע ותטנוק סמול
 (וכס קרפ סר ימלסוריב וכו לוכי פלש ימכ ורמ6
 ןילטסישכ :ןיפיוטמווס רזעפ6 .יכרו 6יירק רכ יכל

 1 35 55 פיס ינש
 .1קרש ץר6ד 6ריופ ורע6 דועו : םע סט תובסוכ
 .סעכסשמו :תמסימ 'פ (ריז .יכרל סרמימ + סיכסק
 9כ8רכ סירי יברד 6רימ וכו ךלסטס כ תו
 סיכלוסל סולו בותכק ןמ ובכל רתספ ןכסוור רק

 סי6כ ןקמ וכור6
 רכ ובר רט 363 סנוקמ
 קמ רועפ6 יככ5  שיירק
 רוק יכל 6 16 וליעוק
 סתמס : יתלקכו | ססי%ע
 ושבו : ןוכייחכ סכעותל
 סתקתומכ ינרס ת616מטתנ
 ץר6ל יעינזט ןויכ ול רש
 רפע שו1  ןילעוכ ויה
 כיתכד וכור6 לע סיפיכמו
 + בע = וע ותמר6 רפכו
 קל סעט וכוס הז עז
 ןרפמ רפע םיכְהא ונקכש
 בותככ .סיתווק לע ל(רשי
 "כ קרפ תיכוקיא סקנקכ
 ָסִתְו : סיכלמ .תוכלסש
 'וכו (כיכס יכר .קדפקסק

 6וקִה . תוכותכד 6רתב 'פ
 יב סבי סיל סגפכל 4
 יברד .היקקל 606 קסוומ
 תחול ומ וכ רסס ץביכס
 ףטכ ויס6 ול רמ6 סתכיו
 סוקמס ךולכ תמו סוכע
 * ןיכחש דרי (וסו י וגלקט

 עקר פריכמ ורס(טויכע

 קריהש מב ורמא לבא * התימ רחא ותטלוקל
 ותוא תאשל רוסאש הב רד אלו הברודל לוכ
 יתלחנו סככייחב ורמאש ותומ רחאל הילא
 ואמטתו ואבתו םכתתימבו הכעותל םתמש
 רשאכ תונינח יבר תרדפקהמ זריהו יערא תא
 ;רצוחל זגולפ ךליש רתומ ש-א ותוא ודאש
 תושנ ןוחתו רטאש ויחו תרשא סכייש ץראל
 דרי תוהו וגראש םוקמה ךורב תמו םוכע
 ורסאשו 'וכעל עקרק תריכמ ורסאשו * וירחא
 יא ורמאשו ברח וחינהו תיבה תורוק תדיכמ
 אצי אלשו לארשי ץראב אלא תוסנק יניד ןינד
 רועו ' הברה הז תלוזו ץראל הצוחל רבעה
 םתבהאמו םיכחמ לארשי ץדאד אריוצ ורמא
 ץראב תומא עברא ךלהמה לכ ודמא התוא
 רמאו* אכה םלועה ןב אוהש ול חטבומ לרשי
 ילכ רהנב ומע רובעל חצרשכ רפוכל אריז יבר
 לארשי ץדאב רוכעל ותואתמ רבעס סוקמ
 רטיי ימ זריל וכז אל ןרהאו השמד אתכוד

 ו
 תכחב רצקמ התא ןכ םא ירזוכהךמא גכ

 םישמ התא ןיאש ךתרות

 'פ בתכ עכ6רסו יקכ
 תקלק תו ץ בע קלסי
 סדפק תק)ס כזו קדפס
 טו ריכוקו סלטכ קלק
 סגעמ יכ .עודוסל בותכְס
 גו 56רסי רו שי סלודנ

 שוק כוס קלח קכ ול םיש
 נ3ע י530 סלוע קלקכ
 "ובותכב" וכו 6ריז יכר קסו

 פו יכ (ריז יכר סרתב פ
 69 30רשי ץרקל .קילס
 וטקב ירכעמל לרכמ ףכמס
 ₪י סירטכוקס ופ ) סלכןכ
 סיכילטת רסנ ןיפפ סוקמ
 פפסמ רסכְה בחור בע ןצ
 ךניל .כקר וכי ספסל
 ןליכ וסו6 06 יכ וילע

 וכמיס גמל סומק לכסב
 סוכסכ ויפסל יכט רוטק
 לסולו ן6כמ דס6 ודתי
 (לסכס ירכע סיכטכ ןסכמ
 רמוכ 6וסס ול 6 ירכעקו
 (לוקכ סע 'ופ ) סויזפ 6חע
 ךכ'כוד6ל וכיימופ וקימדקד

 טק .6קרפ = סכסמ וכו
 ורס6טו : סילופ6 קכסמל
 תיכְס | תורוק = תריכמ
 ותעדי 05 >  ברק וקיכסו
 י6 ורמשסו :וקכומ סוקמ
 ןוללקנס'קכו + לכוסס 'פכו + ןירדסכמד ןופ וכו יכל
 וכיכס קמילס סכטמכו דכצס סכי 6לפו :%פ סכמרק
 כי ץר6 .קכוחל ו ותוכל ולכע רלכועס ד פ ןיטצ
 לכע רונסת 65 > ירפסכ סיוכט יס ךכו ןירוס ןכ
 סכוחב 10 יתוכל ודבע רכומס ורמפ ןפכמ וכ 6
 וכיתוכל ןכוזרס כפכ סו קוספ לעו 'תוריחל 5
 סנוסמ סרכט ,36רשי לס .יכעבכ דכעב פיפ ור
 לנכיו ה ץר6 יכפוי .יכפל דומעי סז סנש ץר(ל 5
 "תומה לכ ןישפו .סולמט ספד לש סיכפויס לוכעמ

 ה-52

. 

 ךתומו ךייח תיבו ךתמנכ הזח םכוקמה
 וני'ח תיב איח יכ ןויצ לע סחר רמוא התאו
 היה אל ולאו וילא הבש הניכשה יכ ןימאתו

 (םכונטכל קפעכ'קמדקסט יפ
 רפימיוק וכייתווספכ יתכ6

 - םכתלקבב סכדוע סוריפ
 עוטעל לקמ) קלקתככ
 806  ופע לכ רכד
 כז 65 ןרק(ו קטמל פכוד

 סנלט רע(ט סעו = * טיל (כיכזד רוי ומ (כ6 סל |
 לפוכ ותו סע רוכעל סכר (ריזיכרט לר ומע רובעל
 ףכ רוכעל תו6ס סוקמ (ריז רל ול סיס 63ם ויס סע

 : קעסמתקל סכר 6 יכ ונוגע קפדו
 פכוס סמ דנככ יךתומ ךייס תיכ ךב ןמיס
 שייסמ ותטלוק עול וכי6 קעדוקב |
 יוילל הכט סכיכמה יכ ן'ומלתו : סקי רח ותטליקל
 ופרס רככ וכיוח יב ליס יכ ןויכ לע ססל ךרמ(כ יכ
 וו% כוש סדופעט 37 ויל קכט סכיכטסס ךעכו6

 פכרבכ + 2 6 ככ



 ףפאמ ?תרוה לוק 079
 סלטע סכמטס חסככ ךל ןעכ רט וכיק30 'ס קכלבפ
 סלכז ?כיס ןויכל ותכיכס וימסלכב ריזחמס עוכרצע

 ותכפוס דכמ וילע ותסודק ןיידע ןכ ססו * לכ ןטיסכ
 סלעמ סל סיס 75 ליו .:10מכ סכיכסק וילע ו

 דכ נכי ןמס | ?ינש
 ףץֶשכ ויבסכ רב בקעי ב6 סלוע קזוס6ל סלל וחקלט

 .תותעב סכממ תסכל 6588 = :כו ןעככ5 606 סקל
 יוסיוכ ותעדפ סידטל .וכ6 וורכדמ ירכו 036 בערק
 לככ וכ סט לוג סמירכמ סרכ6 דריו [ר6כ .בעל

 םסכס תעש לר* וכו 6
 סעטס תפקפקמ וכיכיצ
 כק6 סוקעמ .לוע זכה
 ץרפק 'םודק תנע ףקסופ
 סכ קלימקסס קמ דנע
 * סכמ קת ךרו6כ קכיכטס
 תקמ6 5ע וככר6ק רבכו
 זכ ןמיס ןוט6רב .קז ןיכמ

 סוככְכ ימי לכ ורמ6 6
 ןייועי -+ קכמ תוסמ עסתס
 לכ קב קככותו :סמט
 סב תוכז קוטפכס קככקקש

 40רפי .[ר6 לט סליכסב)
 "ה יככל סמ סכניתסכ
 'כככדזתס וייס תוכרסב
 56רשי 6 לט קכיוסמ
 :תמדוקכ רכזוטכ סיכת
 תוקוקמב וכתו רקילפספ
 סמ דכמ יב * וכו סיסיככס
 וכק סע | יפל ספ ולנקכס

 סליקי סלעע ססק ווקס
 : סקיכטוי תקלכע סטול
 ןיעמ םיטטס .רטש [יִסָפ
 סיץסז ו* פ ינכיכרב ורמָפ
 לכל 6וסו : .סזל סילזוש
 לכספ .לכ נפו סכוכ טוקפ
 'וקמס שסיננוסו סיכווכמ
 'כ ימ רכמס רכדכ וסטה

 תומוסס קטקכמ סיסמ סע) <
 סתלוזו ויו .ולוק . םרפ
 :דע .ןכו ססילע | כילקסל

 : וכו ויש סיננוס ,קומוסק ק לכפו

 ךרואנ הב הניכשה תדמתה אלא הלעמ הל
 :תרושפנה הנפסכתש ןידהןמ היה הנש קתת
 ןנתות+ הררקי רשאכ הב הנכזתו הל תורקיה
 תויה ןכש לכ מיריסחהו םביאיכנה תומוקמב
 תומואה לכ ומיכסה רככו םימשה רעש איהש
 קדנממו הלא וצכקנ תושפנהש'רמוא הז לע
 סירמוא םימעמשיהו םימשה לא ןתוא ;יזעמ
 איהשו םימשה מ יאיכנה תוילע םוקמ איה זכ
 קדנוכ םוקמ לכל אוהו ןידה םוי דמעמ םוקמ
 קרדגנ ךתעירכו ךתיוהרתשהש האור ינא גחו
 'ביתוב< וה'בכו הנוכ יתלכמ גה:ם וא ףנוח
 תומיקמ לכמ דתוו הב רורל םידרוכ ינוארה
 ויהשמ 'רתו* קדב תורגה םירחובו סתרלימ
 זרתיה \לש םכע הז לכ םתומיקמב םיהרז+
 .קרתיה לכת4 הב הניבשה ת*ארנ איה ה תעב
 םכהל התיה אל הז לכ םכעו זעו המז האלמ
 :קרנממ 1 אצל אלשו ;דב רומעל אלא הואת
 ווהו םיקלא;ר זרוצמב אלא בערה הותעב

 : הילא םתומצע אושנל םישקכמ
 .רזוכ ךלמ ינתשכוה .רבחה רמא 'דכ

 רשא א-ה הזה ןועהו
 סיקלאה וכ ונרעיש חמ תמלשהמ ונענמ
 יכ ןויצ תב יחמשו ינר רמאש המכ ינש תיבב
 .רשאכ לוחל ןמוזמ יקלאה ןינעמ היה רככ
 שפנב בושל םלכ םימיכסמ ויה ולא הלחתב
 םבור וראשנו םתצקמ ובש לכא הצפח
 ארש הדוכעכ תולגב סיצור לבככ סהילודגו

 סקול יכל

 סז:סיהס ]773 בערק
 פכוכ 03 ס0ו רבדס יפ לע
 15 ךמכ ינו6 וכ כותכב
 ףנ ךכ ספ רכופ | קשב
 וכמו ךפללוממו ךכר6מ
 יעכ סוס שודיו רבו ךיב6
 תכלפ .סיקל6 לוקכ מטס
 סיס 6 וכ6כי רק6 [26 %6
 6וקק רקמס ןמ ומנע עיסמ
 סלוע לט כמ ןויפל יתלכ
 רבכ ומס תטודק לע רפ6
 פקעיכו יקתינל ונע רסמ
 סל6כ ךלקפ .סותכס .'יפ
 יק505 סיסכו :קכויו עכס
 סיקל6  רמשיו קסכי ויב6
 סלל .תו6רמכ | ל6רסיל
 סעירכמ סדרמ ריק 50בו
 ₪ יפ 6 קרע ל קסכיו ובו
 ןמ ת6כ יתלכ5 .וסוכ 6
 סוס ץרשב רוגוב [ר60
 "ץימת סלוע ותויסל יכ\גו
 6נויכ ספי לכל ול טסס
 ג ו ולכ ץר05 .סנוס ןיפ יכ
 סתווכע (וטכל יטקכמריסו
 םועכס ןמ פז קעדומיסוש
 סוכותכב ו מו יכז כקעיכ

 יכ(טכו (כרק'ע5 9רקב פ
 סתרובקב יכפרכקו ורכממ
 בקע יסיס ערוי וגכ ירכד
 סו סיק רומב ילכס וכי(
 ויס .ץ06%: סכוסכט סיפמ

 סנויכ : תוליסעמ לכול קט ויככ ק6 קירטס הלל

 דעוע סיס רחטס קלפפ 'פ לזסכ וכו .ךיתויוסתסקש = "ובו ל6רשי יככ ת6 ףסוי נכסיו רמו6 סת6רברב
 ול לפתסו כמ ץרסי ץר6 לנככ ויכפ ןיוכי ץר95 קכוש
 : סלפת תוכלקמ ופ סכנה * וכו סכר6 כד ךינ6-
 רק רט6 סקרכ(0 זמר"וכו רתוי כ עור גס סירסוכצ
 סבי 6ז \עו  ןעככ ןר6 ל6ותדלוממו וכרסמ ומ
 רקס יכ = ויכ6 ירוגמ ןר6כ כקעי כפיו *ןכעלס
 ץרקפ 'עובכ ספווספ ץרפכ וכטי פע יפו30פ סמעעל

 ץידנס ומנעב .ףסוי סיס עדוי ונב סירבד סכיכק 6
 דע

 = םוכטק סמ םויפ ץר65 וקכט סיקמ ס6ו סיס רוב 5
 = = * פוליסמל סכוי 55 "מט קסרפ תושמ ד ויס פס

 תוידוקק 6קספב ללככט ;'פ כור סע סו ₪ וכ לכמת
 0 * ספ סכקרֶקַל םיכלמ ב

 ועימ לוב "סקימולבו סכולולפ₪ ףכ ןמיס
 ו



 2 ., תרוחי לוק
 / טיל פיס וו י טעות :סֶקל תוסעל וכסמ לטל סיכיו6ק לס6סכ לקקס לכ כ ןמיס סרועב בותכס

 * סיס .קוסמ לס סיפ5ש (וכילל

 זמיס ונש רמא

 סקיפולב לעו

 הפ תכרכ

 ןכס לכו = *וכורכו רוס וכ לבו לכסק קכ לטכ למולו = 65 יספוי סרטע 'פ לועל6 בק למס 3בככ ור6סכש
 סכשמוי סייקכ תלומכ סטטעס דע .לככמ רוע ספ
 "וססוו סלטע וכיכט סמילש
 זכוכקו וכו לככמ וע
 'ופוספס )כ רוע םורפסמ
 ועע .ןכילוסו לכככ .ויקש
 סע: וכרעתו \ לש: \ילכ
 סטןיסט לסקע סופסויש
 רעס .סלסו = 3 ןיד תיכ
 * סקוכיב סלוככס תדוקש
 יתבר . סכולכ ל[ סרב
 ענכ יכ רק יכ ךפער .קסז
 'ר למל קכק סו ךכל לע
 סכקס וכינק :ןכיק .ץיימ
 ןמ 36לטו :לס ןכל רקפ
 יקלסו ובכל לכ סירס ןילס
 לעכ ולמסו : סלועל סיקלל
 סימסבכ כוקככ "לכסק חב
 רפכס לטל וקו 'ד ןפימ
 "וכיולס ורטק לס6כ סדוק*
 רמסיו * פיכס ככ לטל
 בפעסו לכסס טכ לסכ לו
 לכוכ 69 .רמסכשו סכרה
 זשר .רופו * סמוק תוכל
 'כמו6 ויס ךכ קלוסו קפיץ
 : חלוקי יטכ6 סיככו(תקו

 סילכוסְק * לכסס כ לטכ
 סינעָהו סיככטק סיסקוע|

 מפכב ו)טסכ קעוסס יכל
 וכפמ תוככ5 כ ססכ ןיזש
 * סָכְרְה רפעְקו -*' סיכיו ₪

 סכרק לוקו טיט שי ןיידעו
 מטול סמוסס .ןוכככ ןתיל
 קלודנ = סכ5למק ןיילעש

 ישכ טכיפס סמ יפל

 הז לע אמשו םהינינעו סהיתונכשממ ודרפי
 תולגה הגכ רע יבלו הנשי ינא המ לש דמא
 יסהיניב האוכנה תדמתה רעה בלהו הנישב

 ישארש יכושל יקלאה תאירקקפודידוד לוק
 שדקמח יללצמ- האציש 'גיכשה לע לט אלמנ
 םתולצע לע יתנתכ תא ו!תטשפ רמאש המו
 .תורזע לע רוחה ןמ ודי חלשידוד * בושל
 דע סיאיבנהו הימחנו שכהב רצופ ההיש
 ;ררומג יתלב האדוה כושל םתצק ודוהש
 םבל ןופצמב םהל ןתנו לבסה חוכ לשכ ורמאו
 ןינעה יב םרוצק ינפמ םירצוקמ םיגינעה ואבו

 ה - יפכ אלא שיאה לע לח ונניא יקלאה
 'ברה הברה םאו טעמ טעמ סא ול ותונמדזה
 וניתונא יקוא תארקל םינמרזמ ונייה ולאו
 6כיעגופ ונייה קרצפח שפנבו םלש כבלב
 ןיאו . םירצמב וניתוכַא ועגפש המ ונממ

 'ודהל ווחתשהז ושדק רהל ווחתשה וגרובד
 אלא הז תלוזו ןויצל ותניכש ריזחמהו וילגר
 ח  ונחנא ןיאש ול המודהו ריזרזה ףוצפעכ
 רשאכ ותלוזו קרזב רמאנש המ לע םיבשוח

 : רזוכ ךלמ תרמא
 ;רזה ןינעב חו ילקיפסי ירזוכה רמא לכ

 ברקתש ;קותע זרצראו
 .לע השקיש הממ תוננרקב ויתארקש המיל
 ימחל ינברק תא רמאש הממ ולבקל לכשה
 םה יכ תונברקח לע רמָאו יחוחינ חיר ישאל

 : וחירו ופחלו'ה ןכרק

 פיק ךכט וכירכ ורקליו
 69 ךלוסו רפסמ - קיטסכ
 י כה טלוקי יסכק ילכלמ

 קל ןפכו רע ןכ
 ופל יכ . * זכו סבל ןופככ
 ספיטעמכ סעכוכ רסכס

 שילכקל סקולע ה סעכ סיס
 סרוכק ופכו * סכפס סדיכ
 "לנוקומ סקס סיכויכעס ויס
 ףטפסו * ךלוקו ריכויט ומכ
 ןולסס לע ולוקפ ןכ סנ
 וס יכ לכס קלוב סכופכמ
 ןכסכ לטכ | מול ססל
 ל .סמוחס ןיככ קכלמלב
 ימפוככ סענע תש ושרי
 פכדכ סכמס יכ = * יוססמ
 פפסה 'מיתפב ומכע לכס
 וס פי וקלוכע לכ מיס
 :"וכו יכמסס תוליסה

 ע חלק 'פ כתכ ןכללסו
 6 קל סכקכ כמ ורמס
 טכל | לככישט .סכתכוסכ
 ץלוכעכ לוכעפס תדוכע

 עתדוכע לכ סיכלמס ידבנג
 טכל יתקכ .סלודב סכפמ
 'וכו תר6פקלו דוככל סכ
 6 סולנעל ופי סקו * בע
 שתויִס < לע סרוקה לנס

 ףלוכעט 'לוכעכ סימוקע

 +סקקכ ןולטק קז ילק+

 *'כו וטלק רקל ומתה
 ףנמק רוזס קמ דנככ
 'סלוכ 936 תאדוקכ

 וכפמ .סמוחב .תוככל לכוכ ל וכפכו וככל וכילנג
 קללככמ מדי לכסס יכ -םפ6 *23ע סיכיופס דחמ
 סכופכמ ןולסח לע הפלוס 5כסק כ לטכ סלב
 ןושו * טטמלו סתעמל טסינע פוקס רכדק סוס ומ6כ
 יכפמ .ספכ ןולסכ סיקמ וטוטפכ סרומ סופסה ןוטפ
 רעפמ ורטל טנספ ילספ- * וטל 'פכ סיכיושס דחפ
 תעד ורפפךכ רחשו * נו לכסס לכ 9פכ יטנסמ

+ 

 לגככ וכו ןויכל ותכוכט ריזסעסו + וכו ךתיוחתטקש
 < = ל'וכו ןויכ 5ע סקל למול הקלו סט 6

 בולוק למול סנוכ  י וכוילכרקקס חב ןמיס
 כפ0מ וידירטמ ורוסי ןפופכ :יככש |
 <: סלילס קוטב לע סירוט סולכד .תוככרקכ נמו
 וחנע .יכפכ רבד סו ןי< *'וכו ,תוככרקק לע רמסו
 ,,הטקיפ עמ כ .ר6ככ .ןופ6ר לם נלמב וס קל

 לקט 5 5% כ כ



 הדוח לוק | :?י
 פוכברקב ריס סמ וס קוס ןיכעב ולכל לכמה
 שינוס5 וסורו ועסלו כ ןכרק סק יכ סוכבל סיכותכס
 ססנקו ןכרקס יכ תוזס יפל כ 06 וכ רוכתיט קמ
 'בותכ סוס ךכ וטכויויטספ ס6 יכ קנזס קל 05 קיל
 תוככרקס לע רמי זכיכפמ
 ישאל מאש המ רבחה רמא וכ ומ %ע קקקת 30 = וכו
 וכיכמ ספקנוד סברה יב
 תכטעכת %קספב רכסל
 למי סב בוקכס 6חסכ יתסנמ רבכו = * ךלר6 רטסכ
 רוטט תוסכס רדסס קכָכו .* סכווכק סלרכתכו וכו
 לכוט רסס לטמ כ* ןמיס םיכק רטשמ יכ סירכדכ בו
 קלצמה יכ ספ רמשו * קיופלס סדוכעס סע סרכק וכ
 + בלו סלונס 6וקמ סעל שיק קכוטולכס קדחויעה
 תויו'קס תורותסו סיטעמה סע סול רוע ץל(ל םישו
 סלונסה ןיכע רוב רככו * סרכל סדוכעכ סקפ סכ
 ןיכעב .ץרפק תלעמ רשיבו > טסו זמ ןמיס ןוטלרכ
 דעו .ג* ןמיסמ סיספיתמ סיככ סירכלכו וככה
 שוסו ר6סכס קלחס * תומילטב ר0כ5 03 סתע "סכה
 ץרסכ קוכדס .סיכיטשמס .תורוקסו סיפעעק ןיבש
 ססירקו *ססכ לולב עוכקמ תוככרקספ ספולקס
 ט6רמ רטסכ * וזלכ קכוכס 90 יטסותמ סילכל ךושלו

 * ומלבד רדסב רמה
 * סטק לכרשימ ישו שמ רכססלמ5 | ןב

 וטכ0מ ומקל וכברק ת6 כסק בירקס
 ןנעכ רבד .ףעי 6 פועל תעדכ ףרבססו רקס
 סילק(כ סייועדו סילסמ ןוקיפ ידיפע + תוככלקס
 ביתכד שמ ףברד (יססכ סמכססב 65 סטק ףוקסכ
 סרכסמו יכמיסכ קרטס יונו סכס תלקק סיסס רתויו
 וסב וכי%6 רכדמ בוקק תת עמטכו "סיב ףימלקכ

 ןמיס |

 7 36 ככ תיקל6ס סכוכק קתקנפכ .יכ ןמופס סז-
 סנכדמהו ()פו לפס קפעמל קל עזמל קכסכו סכסל)
 יפכמ סלט .לוכק קרופס לכקמ) יס .סכוינעק
 קנללמס ןפ קטוכ) .יכ פפ6 לכס .תועכחתה
 - קעכמס ישכומ .סיכייכעב וול6 6יכוקל תושי ליסה

 יעיבי טעזכ ופוכי ססו ופעומ תוקפסה סי טיקססכ <
 ןישש וכוס רכדמס וופ יכ ופול וכוכיע סכס ' כ
 וברקלו ןו6ס 6 רבטל קל תוככרקס ןיכע לע ור
 * תמדוקס קספכ ךלמ למ ותטקב (יסו לכטס 36
 יענו * טפו + ₪ ןמיס ןוט6רב תעדל תופרק לככו
 רט6 סתלוו תומוקמב ומנע רכסס .ירכד סעטמ
 ולטעכ רותסיבויבע יכיסמט וכרוסיבכ ךל לכ וככקכ
 וכרעכו וכופקמו תורעתסמס .תויעכטק תויוסל"
 ומלסי רכל טעמכו = " סיעכטס תעכרלמ סגוסכ

 טימז  195 < :ינש רמאמ
 טייפ סקל היושל שוק רש6 רונס סקכ לופתו וככתיו
 טעומב = ו5 קיוסר 6יקש רוכס גול לכל סיסקו סיפמכו
 שמ סורעוטמ סלכ .סרותק 'טעמ ןכו י דספירכל
 < נע סוטעמ רעסל סדו רטב תלוכ'כ ישו תי וכ

 : יקל6ק ןיכעס ססכ לוקוט
 יטילטכ 'ס דימ כתכב לכה .רש'ב

 ןולכז נע טפש:4כו נכ"ס יכ רמוא אוה השק לכ
 * טרפב תוככרקסו .ןכטמס

 ולס וככל קתעו * סמסס תוקולשכ סכחו,ויכרל קל
 ולטוש סע ןכטמסו .תוככרקס רודס .לישקסל ויכפל
 יקמושכיוקלסס ןובעה לח סיס סדי לע רסס וקרקממ
 ןכטמה ויק .יכ גזמס רססי 5 סריכיס סלט סלקל
 וסד6ק ןקו ילפכס סלועק תמנוד ויל5 סולכס סע
 53פכ ססיכ ןוית6יו וכלק = * וקזמכ ןטק סלוע סיס
 ילוקפ 030ו = לקו סב ספיטעסל סויוסר סתניס דע
 תוודל רבקס יפ לע דקופ רטס ותדובע לכל ןכטמס
 סיק56 ול ץרב ןוככ 53 = סלטולמ וינע סל ס(רקכ
 ותס קכלנת סטעו סלועס כסז ספ לט ןוללק לוקו
 * ח"כ "ס רסכתיט ומכ ק(וככסו סרותס תמכס תוסכס
 ,קפסרמס ס(ירק תגירדמכ סק יפככ יטרופ סיבולכסו
 םיפלחתמס סימימ נפ ם6ס * סיתוגולע יתסב בלק לע
 ולס ד נככ רוכעלו 'רוטקלו תוככרקל תוכוו תוסדב
 טפכס וכ רכסקפ ודי לע רט סד6בשיעכטק סח
 פט סל לט ונוכיסיפכ פוגרדמ טנט סכוק 6וס סנו
 םלב וכו לולכס ןקותי ךכ רחלו לככב סלחק סווסתי
 וכ וכעדי רככו = * סומכ ןקותי לולככט לולכס כשמו
 קלסקמ וילילק סלק ןמ סווקתי יעבטס ספק סורק
 ליפס ךכלוי סלס וכו יפכו *וכט קלסו סלועמק
 זס טפכס ןקוחכל 6שוכ יעכט סורל קיסו וכממ קלועס
 6 ת6טל .בלכ סלו = קיעבטק טפכס תוטל לככב
 סו לכו = * תלכטעס 56 קלסל חועכ ס(ו * תיכויסס
 : .סיככ סעטמ סיקפולס ריבס יטסרקופיל קקכס קמע
 ומס רט סיעכקס תעדל סנו * עדמ יכיבמ סילבככו
 סולכמ רכססו .סכלכ תוסכק פוקכיתל ימ6ר כלה
 סיקתט דכלכו רדפס .סוכטל ךרטככ 63 -רסכתישועכ
 לפול ודוסו ודובכמ קולסל 25 לט ומכט \ע סרטמס
 < וכברקס יוקשי ויפ עו .וכקלטמ וכזו סלכש לכיס
 .תרכזכק ט6ק סקכ תולקקל ספ ויקיכמטסו קרוטקקו
 .ומיע 'גל יעכטס סוקס תימגודל סלקש ומכ סיכימ ל
 ועו * וכרכזפומכ וכ סויקלקל סדס כיב סלתכס
 לוככק פס לע סלומ יטלק טדק 'קשמק ןעע סט סיס
 ק טולס ןקטמ רססי לכ וטלכ %ע טס יכ סד(כ
 | 9 לכו קל יקל ןוכל עבס עפס ןורתימ ןולע

 סל6



 הדוחי לוק
 טוכסס רו6 5ע סמוטק סרוכמס ןוזס תלועל סוו 6
 ןמ סיפנויק סמכקה יכימ יכט ססו סלקט ומכ עדס
 פט לע סרוק 'תשמק ןמשנו * וככל לטסכ וראש
 ףונכ יעטג לס ועגע לנמ ול םסיתכ 05 קסוככס
 (כוי יק36 וכייכעו סינולק טדק וילפ לכ וכ סל
 סכקו * כמו 6מ ןמיס ןופ6לב ףוכמכ סקס ןימ רד נע
 תקכלכ סתיס טקס סיככדק'ג דנככ סילכ ב וכרכוס
 סלוכמקו " תרוטקק סכזמו" לועס סבזע סקו " סל
 * לככס לנככ * סקכ ותרפי לטל םדקס ילכ רתי סע
 * ספדוכע לכל סתוש סיקרטעס סע = םועסו = כלקצ
 * וכרכז רט6 ויתוגרדמ תטלטל סדס ןקופי סקכ למס
 סכוסמ סמ יפל יכ'כדכ כו בלב ךי6 ךיכיעכ ספקי ₪
 וכליכס סרכסס יכ ךכ עד "לקט וכ בפס וס ןוכ(ס
 ןולשכ וז קלועפ סילססל תושב יתלכ קיספ סמ סולה
 וקו סזכ ומוקמ 6לטמ ילכ ידי לע קמלטוס ןכ לעו
 תורופ וטלטקל ךטפככ סעלת 50ו * יעוכפס סכזמס
 סכ ריפכה .לוכסי שטוכס רעס יכ ולסכ סייומלכ סמ
 למ וכרכ תמבודל סט ויס וילכו ןקלפס + סכסכו בקכ
 יותושינע סויק סעכסל לוכס5 ךורע ןקלטל סך6
 םפתס ססכעו וקסכמ דעומ 1ק0ו ןכטמס תועירו
 רמסמ ירעוט 'יכוניס סיכלס סירבה 7 נככיךסמו
 דנככ ויכלו וידומע ויחירב ויטל ויפרק סייעיכפס
 סירכואס ערטמ סס סג רוטט סיפק סירכ5ס
 סרוק תמבס ישעוכ סי6שיככקו סיכסכס | * סיימיכפס
 כלת תברדמב סטומס ןור6ק .ןמ תושמויס סלוככסו
 סקיכמעמ ירתסכסו לכס סיפוחה לנככ סק לומסכ
 סינעוי ול תמעל 156 יכ רבודמכ בק קרועב ט(רס
 רסזקל 16 ותווקפ יופרט סמ לע סירוסועו סוליכמ
 . ורעקו פוקסמו סיקקלמווככו רויכ סט ויס * וכעמ
 פמע !כ = *סקלוזו קוגלזעו תוכיסו תויסכמו תופכו
 סיכוט סילכמ .סולכו .ף6ו ןורג סל5ס ףונכ וסכש
 עוסכו = * 390 זמ תווטקלו ןקתל סטיטכק תדוב5
 סיספ ועכו פטהו 6יכיס ילכו תוכווס ירתומ תוסוד
 לועוטק שקכ3 סוקמ) סוקשמ קתעקל סל6 לם וכרכ
 סע ןכטמק 6 סיפסוכ ספ ויק ןכ * קיזמס ןמ סולכלו
 'םטמק טס ועכעכ ףטוכ סיס דכככה רול יכ וילכ כ
 לנככ רוקטס ןמסו דימקק קקכעו סימסס תרטקנ
 ספטמכ סלוט ןיסו סלסכע סיקלקו סיכזס סירכלק
 ןקלטסו ןור6ס סיוטוכ ויס עסק יככ *'תויבקול סנועפ =
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 ססכ ותלעו למ0 טדקה ילכו םוקכזמסו .סלוכמסו
 :תוענע סקפ ןישויעיכפס סירכיפסמ ומכ ופש ףקכבו

 ןומלג יככו * סוקטי סקכ יקבדס פוחכק סע תוקולקו |

 ספסעו וקסכע דעו 5קלו ןכסטמק עועירי יטוכ ויס

 טפ | 7 73" ןמיט ינש .רמאט
 * 'ויכוניסה סוכלק סירכי6ק ד נככ סקט ךסמקו שחתה
 וילומעו .ויסורב ויטלק ויסרק סישסוכ יררע יככ ויסו
 53ק תותכה י קטו סיטקס'ירביק דנככ סקט ויכד0
 טלוש = סי לקו סודיק תנרדמב סקו תו נעכ ורוצכ
 חככו = *סולכוועס 106 ךרוכל סלכ סק סיטרפס רתי
 עוללכה וררכקיטכ 1 ןמיס יטולטכ וכמש סיסי ךיכפ
 ס6ק סילכדס תויס ןעמנו = * סיקלסל ךכל ןפפ 6
 * ךכפל ינכס לז תזועל סז ו ךככל לע סלכ

 ג: סמכמס קומות וכטממ כל = * סרוק סטפ ןור(ה
 םלק \ע קפסלטס פילסר< |

 :יתונורעיתטב (%" סיפככ יפלופ סיבולכ
 ועכטס  סחס קולק
 וגרדמ 'גל קלקתלס
 :חועכו .יכלכ * דכככ

 תוככרקל תיקל(ס 00
 : סלוכמלו תלטקלו

 'סדקט ועכטפ וס יפת -ץ. 'יכעטקו לטקקו וככלקק
\ , / 1+ 

 קלועמק  קלקכ 2 וכל 00 ססכ פולק
 / וב סייקקסל סדכס - 0 סיכימ'גל

 * חוזקו" בלו * דככס >) ךכ) וכרכוקט סילכ םלס
 כל סתו6 יקרסמס סע ] קכוקו = = סלועק סכ מ
 ןקותי ססכ רטסתדוכע | סע * סרוכמקו * קרטה
 !"ןכס ויפוברדמ' גל סדס < ) ןקכ ותרטי רפלקס ילכ
 ןור6ס סוקמ 03עמ יכמ וככרכוס וז חלועפ תוללסקלו
 5 וכ סלטסל תירעפס יתלב 'סויקל יקימשס בלס (וקש
 ' וסכעמל וז סלושפ לעפ רמפ וגכס'לטקס סכוע סיסו

 סד6) תוכקלוסס .כוט ,(
 'ךורע ןסלפ ו3 קויקנ סנט ||

 'ןעמל וככלו רטועל ויכפפ =
 לג !ע ותופיטמ סלש

 = = :םוע רתויס

 : ויזכו ןקלפס

 < ₪2 לעומ 06 וכטמכ תועילו
 טיכלק סילכוקק 0 ו

 - םיוכוכיסה . ץל סולה פס כלו ולס
 * = .\ ."זכס נכס ק6 רומסל (כויכו
 < .וילומע ויסורב ויטלק ויסלק

 יטקס סילכו
 :סייכוכיחה

 ול : םירכזכס סילכה
1 , 0 

 : יקטוכ יפיככסו "יכקכמ 9שילכס יטוחל וכש שקל - , /
 טיריכמס | סירפסכהו ל

 קמ לע יריקזעקו יכעוו ל
 מוכטע 'סזסלו וסב יוסכש

 ₪702 .6וככס עפסק
 ונע ךלכתי ורכ ונקכ

 < :3ק5פ וקו ןש60 |
 יִכְמ

 0 תעכמ
 * ןורלס ןמ תופכויס

 ע קנותק קקקעק ןיט

 שקר



 :תרוה לוק
 קמיעכה ילכו 6 ןולק , רוקסומו ימקלקו וככזליכש
 תוסכסו כלק נזמ תווטקל , - : קופכו תורעקפ
 תוכוזפק ילפומ תוסולס | סתנווו ו 35:מו .תורוסמ

 : ןתטקו .סשיביס ילכו יןוככ\ ןכטמש יסוב
 סול נפקו סיליקו קוסולה

 .וקלמיקיתעמ סונכ סקס |, * ויפכו ןכטמס ייפ

 ליעומק שקכל .סוק 7

 =: קיזעק מ םולכלו ,

 סיקלקו .סיכוק סילככלק = ןמשומנעב (טוכ רופס
 סחטקכ סרוע ןישו כט (/ לןוסק תרטקו קקעעמ

 | \ סתויכסול סנועל ושמה ןןסו יןותס'קכממ

 0 0% יפכיזםוכ תְַק יככ לכ .תוסכסו תוקולה ד י ,
 :תוונע סקכ ןיפט ףיככו .סיועינסש יווש כו סייעו

 סירכיפס סיקסוכ סילכ ולנעב יטסוכ ןוסרב יככ

 < =": סווכו3יפק סיכה י בוקלכ סקימודו פועירה

 סילכופס סיזטוכ = סילכ ) = 3 "י6סוכ .וללמ יככנ
 ופה פותכס יתסו * יטקס 4 > סיפודו סיטרק ולגעב

 :5נרקו דוס בללקטכ סס ) | *רבודמכ

 לכס ךו6 ורוק קוק טמכ רכסל ןווכפ  ללבח
 תיק36 סוכמ תכוכתו רדסכ קפיססעכ = =

 סוס גופב .ותדע סילטקל ותומכת תקנו סט ול6כ
 סלטויט ךרדכ יק\ק ןיכטס לכס לוע 36 ןמוזמו ןוככ
 סיס ךיש ס)ו0ו *  לכטק קלכק בופ 55 טד לשונו
 תוכמלוסס +9 סו( יקפ6ק ןיכעה לוסיש קו ךסמפ
 650 יכ ויקודוש לע רוקס) רכקה וו56 קכפ (לכ ווק
 תומוקמב וכ ועכוכ סלגט עכו תשז רוקסי סיקלש
 "וס ג מממ ס5לכמו * סדקט קעכ ךיפיפרק רט6 סיב
 ןקיטוכלס רוכק סקל סיולרט יכרע רועיפו רמלכ כ
 קינקלס סיס קמולס ןכו 'רכתי סרכוי ספ יכ וככיש
 ודכל סיקל05 ס6 יכ וככיש סכיכ יקטק ןיכעס לוחפ
 סכחתי 30ו וכקמ ךרעסו לועיטס ותו עוקסל ךירכו
 ישו סכוכת ןיסו סמכס ןו6 וש וקכורבל סע 6
 רולכ 6יסס לקספס תיטלרע סג * לכ 0 לכל קנש
 סיקה ל סיכרקתמ ןיפט רמו זק סכוכס לע למ
 סרועט עלוי ?וקט רובעב סעגע יקלק תונזב ספ יִכ
 סכ6למ .לככ למ רטס ןכשמס סעעמב סיסס ועכוכו
 6לב לכ סטפ ת6'ס סוכ רשסכ וכו ל6לככ םעיו וכממ
 שוספ קמ ססק וכללמקמ רכדכ ןיסו תערנעו תפסוק
 5 קטע (ריו'מ6כ סב קחו וכתרכסלו וכתעדל יכְסמ
 ךרביו וטע ןכ'ס סוכ פלכ "תו וטע סכסו'כקלטס לכ
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 || פושט( ה 1 יש רמאמ
 יפפמ .סכוכטס לוק ותומלטקל ךוזוס סיסו סשע סתו6
 ק סרוק ידוקע קמס לט6 סיכויכעס יכטכ ומלטכט
 תלכוקמ סיסתט כקו טיקשק קמ לוקס סיקתס קמ
 סיקו * סיקטק תוכממ סיס ןכטמקו לקקקמ ןמשכ בלב
 וככדי רטמ םיפ לכ ת6מ 'פכס ומכ לקקק לכמ וקסעמ

 תללותק'מלמה םווחתסו .ןונרסו ץפסס תילכתכ וכ
 ותימד רככו סכוקב יעככסו מל רטסכ סכיסטס ליסט
 רקע דיעתס סכקו * כע'וכו סייזסו קנס תריכיב ךל
 םירכל .יכסכ יקל6ס .ןיכעס 3וכקל סככסס עכוסתול
 ףרעהו רועיסס לכ נוילכקו ותסמס למס ולרפי 5
 יקנה ןיכעה סדי לע וחי ןעמפ סיטעמב וולס
 סילטקל ןוככו ןמלכ לק 35 סיקיס יכססו * סעוכ
 * כככ בוטכו קפמטכ רבתי ופע סיווכמק סיכייכעס
 פשוכ רבכט קכומ6ק םלט רבו לפס סיקה יכשמו
 ף6 .סויקלפק סימטלק לע מכ טע ןעיס ט6ק ובויכע
 סמולט סעידי  קזכ ךילכ סק) ןומזקו סרוכחו סתיוס
 ועיגקמ יו סיק3לס .פלמ רופיבק תינכפ תטרופמ
 סנט בלב .וי(כתווילוכב לע וקול סייקו קוק רבלק
 לכקס וכ לחכי לסל סלוטו = יב 'וכו ןימלמס וס
 קופר טיכסל סוס וז קספכ לכטס 56 בירקסל
 סילעתסעק יכרעס .ןפופ ןויעל לע סוכל קפוכב
 . .סע ויש סולכקו ןכטלס ןיכעב ךרכתי וקלע סיכז[קמו
 סלפ לס ופונכ תונומקס רועס תענודל תוכברקס
 תילכט סזל סכוילעס סרוכס לכ 36 סתככס ןיכעל
 סֶילע לוחל קינפב סוסק לכסטבולמכ תיל סזלו
 י (ביס ומכ סוקע לומ 65 תלול לוס ךלמס .קנקכס
 וכתב לט6 .תוככרקס ןיכעל ומעט סיס וירכד .לפכבו
 יסוחס לכ5 ןממס 705 טעטכ > תיקל6ס ם6ק לכל
 ומולטפ לוע ץביו וכככל רס6כ סדפכש יעבטס
 כל וילד ןוככל חתפ יכ סתעו * סיטרפס רוסיכב
 וככ םככס * תוללככ וז ץקספכ רכס לט ותכוכ ררבלו
 שוק : קיטרפו סיקולקל סע סיכייכע תככס 30 בוט
 > וול6 ססחיתס יכ ךומסכ רזכי * וכו ןכרקה יכ רוש
 + וכו סלכש ולופו סתסכמ ולוכק לע תולוקל וס קו
 "תי ויל סססיתס סעט סזו * וכו תלעפכק 6 לל
 'תו וכונרל :קלפפכס תידוסיס שלק "יפו * ימ6ל סב
 = ותונלכ סוק36ק ץפמכ טלק ה)עפכ ךכ סא ורעלכ
 = = ם6ס וכ ספרושתו סתפכמ ?ובק תו ספיסו קמולכ
 == ופונסמ ריס לגל ג קס רט6 לכ: עכסו קלק (וק
 = "כו ריוסקשמ(כ :ד"ס ול וכיכמ לז ןוסלכ ץכויכויכע
 < ןמייטככ טשכ ורוכדכ'ירייטכמו וכוכרל סילעפמ"פונק
 * סקלס רש ב'ע וכו רבדמו בתוכקכו ץר6ו סימס
 ורכוכס טס קלס וככוץט ןברקה ןט לפקס קל לכ



 = הדוהי לוק
 * וכו רדסל ןוקת קזכ קכוכקו + סיכסכל קס ס6 יכ
 וס קלכ?עמ ס5 סיכקותמק תוככלקק סע כ יב
 קלועמה דק סע סללכמ יעכטס סוס .תסגודל

 רפ 3 :ןמיס ינש רמאמ
 :9יחתי רמ6 לטזמס ןיכע וקוט יכיעב סלש יה יכ
 50פ6יתעדקו קמכסס רוש :לטמק סע ומיכסקל קקעמ
 תודוסב קרתסכס (יק תעדלו *תיל נכס (יס תמכססש
 לכ ספי סז רס6 ריכויס ועכ יו ןקותמק סדכמ :6לו :( ל ןמימ ילטמ ) קי ןכ לונ6 ירכדכ סימל עב

 וי56  סונכסו ןכטמס יקלמ
 סלעק סלק יקק סע
 לכלו וירבד לכ5 סריכיכ
 ןומק ןוקתמ רס6 ויטפסמ
 וס ךסמי .סזכו קֶזַכ פוקס
 תיקלק 15 סילכטס .סלונש
 סוטל 'ועטג םסייפס "יקל
 ךרדק .יפ לע סכסמ עח6
 :ג ת3ליכס יתמלקס 6
 * סוקמ לוק 65 קלוד ב לוס
 פטוככ פכ .בורע סח ןיסס
 *וכו ןוימד סו :יעטב
 ןיכעה ןוימדל יפת סו
 תרכדמס טפכס ק0 יקל
 וסב ןויעד וקו *'וכנ
 יקעכס רס(יכ סכוכס .יפל
 ויעכט וכתסכ:ללוכס ופסב
 : סקיתויביסו קודזמיס ד
 יטמסב סו (יכ ועכע (וקצ
 - קוטפסס וכקפסו ץייכ יס

 יפכ .לול1 יוכש .רכבתס
 :ןפכ דע עברס סיעכעס
 סיכוילעס ויתוסכ ולדסכל
 תוסכ סק * סינוקתסקֶסו
 תיכויסקו - סעונס - טפכס
 סתודו6 לע וכרבל לס
 - 1 ל ןמיס .ןוס(רב

 םה רשא חוחינ ה חירו םכחלהו אוהה ץברקה
 ה שאה ל'דישאל םה םנמא י"א םיסחוימ
 תונכרקה הדלכאמ רשא 'תי ורברל תלעפנה
 ץדנוכ הי הקלח ראש םינהכה ולכאי ןכ רחאו
 לוח ךלמה וכ לוחיש ידכ רדסה ןוקת זרוב
 ןינעה ןוימדםושו םוקמ לוח אל הלודג
 יעבש ףוגב ?רלחה תרבדמה שפנה יהלאה
 ויתחכ ורדסנו ויעכט וותשנ רשאכ ימהב

 תומחכה ןינעמ ;דלענ רתוי ןינעל ןוכנ רודס
 ולצפ4  ךלמקר .לכשה לוחיש וואו ;דיהו
 ול צפצ רכחתהלו ורשילו ותופ( תרורוהל
 תווההד ררסקר ראש"  רשפ4 זרע לכ
 קרמודמכו ונממ ררפי רדסקד דספי רשאכו
 חירלו התשמלו לכאמל ךירצ לכשהיכ ליסכל
 התדמתהב רימ=מ אוה יב ותוא אורש ריבעב
 יהלאה ןינעה ןכאןוכ ונניאו םדרפהב רדפנ
 רבד רדתסיש זרעבו בוטקר הצור לכל בישמ
 ליצאהל ונממ ענמי אלותגהנה לכקל ןוכיו
 ורדס דספי רשאכו תרעדו המכהו רוא וילע
 הלעתהו ורספה היהיו אוהה'ואד לכקי אל
 רספ;ר ואיונש ותופ+ גישהמיקלאה ןינעקד
 תרודובעהמ ;רדוכע רדסב שיש זרמ לכו

 ה

 "ודק תעדו 'ץכס יתדמ
 *ולספס סיסיו : נמל
 'פכלס 56 יוככק | כסוי
 ((\רט(כ יכ.ורדס דספכס
 ףפשעי 6וסס .לו(ס .לכקי
 סוו6ו לכו לכמ .ודספס
 ודלפס סיסיו עיט יל וכ
 יכ לוק ל6יוככס כסויו

 "סע ןווכמ לםזכס סזכ (כי
 < *סלעמל וב לכוט לטקס
 פע לכ .ול36 רכסתסלו
 :(וסס .לדסס ל6םי 0
 "ףלפי רדסס .דספי רם(כו

 :ןיכעס = סלעתסו -: .וכעמ
 +ףוכמ ותו6 גיפקמ קס
 ותויס סעש לכ * לספסו6
 *וןכלם :דספכס יממ -דרפב

 :65 .סכס ותנקכס לכקלמ
 :* לספס ו6יוכס תי וכניסי
 ףןכס יקלכס לכו לו
 וכ לכטס 226 לספססו

 ןלולכ יוכס וכ ניטי סכמק \

 וכ ףוגק ןמ"ולרפקב סמ
 "בפ פסל סלחת (בי ופובכ 8 2 6 2%
 'גקויקל כס6(כיופנבו וע
 נקסי קכקשכו ודכל ןכוט
 שוק סכק6 * ס)סקב רטמ

 עויט6לק ,תוסכס .סק סיכוקסתסו .סיבוילעק וכמ6%
 לתוי .ןיכעל ןוכב רודס =: קט וכלכזפ .תותרטמסו
 ו ' מי ם יטימסכ מכ = + קומסבס ןינעמ סלעכ
 ףסכב וככיסו ימקכס יסס ןמ סמופמכ סיעבטס וותפכ
 וזתטב לכ6 תיכויסס טפכס לע .סריפי סלוכ לןכקל
 ןיכעס .לכ6 תוניכ ןישז סכיתי סוכל ופסככו סלב
 וכ5לויסס לכטס כשרק סריתי סרוכ וילע לכו יש
 'מ6 סע רטקב .*:וכו לופופ יושר סיס :  וכו לעפכס
 * וקו קורוסל :'וכו ויעבוט ווקטכ רט0כ סלעמל
 .דנככ = * סתטמלו לכשע5 + ספעמב "ורטיגו ןויעב
 ןיכעק ןכ6 : יסוסכ סיר ככ * סירלו: יעסל יככרק
 .יפ שק סתופ וכו יק360ןיבעס ןכו [5) וכו יקללפ

 רכדכ סיפורכס ןיכל סיב ללכ סי סוט ןי(ס תי
 :"פ6 וכפפס .סוטוכ כוטחל ןיש ו3'פ ןוס6לב סרוטק
 <לעוב ₪ 'פ ןומ6רב סרומס לכד ףוסו * םסיס דנמ
 :פלוז ןיכו וכיב ססי ןוש יכ ותלוזל וםוסי קכתטי לו
 י "וכו סמ לכב : כ רסכתיפ ופכ (וֶסְס טסיס וב כתשיס
 +םירכדס רב קכטחשב סלע רככ ('וכו סמ לכו מ)
 :+וכש וקוש טסו לקמ6ס ןוכעק סלעקסו מם קלעממ
 :ןיכמו יסדוכעסמ דוכע פלסב םיטקמ לכב דספס 6
 ינכט וכביטי לט כוכס סיסתו בירסש ץככטומ ליפו
 56 + סרדעקמ דספק 55 סג תודוכעס רלס ףולחמ
 סחמו ק דוכע סקב'קלכ כ לב םירכדק ךסקסט
 .ורעפ דבככ ס9וע 'ס תדוכע ןולכזפ סרומ וכו ךיש

 סלעע) |
ָ 



 תדוהי לוק .
 יוככ לכסו רק6מ סמ סב ' תודוכעקמ קדוכפ לט
 סתחכל ווכקו םיכקכסו קשוב .בוטס רדסכ וכול
 קדוכע לרדסכ קלעמל ורקפ ספ קכסק הרוש וכ
 יתלוס ןכ לע *'ןכו תרטקהו תוככלקהו קודוכעלמ
 יכטק חסכק יפ לעו ילו
 ודקי ופסק לכ רכחל יקי

 סע רוכמ ותנק) קיקי
 'כוכקו יוכזויס סגטמלט טופ
 רדסב טיס סמ לכ יכ וב
 וכרטי רט( קדוכעקמ דובע
 :םי96רשיו טיול סיכקכ קבע
 תוריטוקו 'לטקקו וככלקל
 תל קכול * טוקו 8
 ידי 'ע רטקסו .תוככרקה
 סיופק יע 'ןליעוקו סיכסכס
 'רטו *ע סנ קסמו 9
 'קפ סימלט פכו וסכוי רשש
 :קקק סנ יכוז קוכב לטל

 מש רמצמ

 לכאמהו זרורימזהו תררוטקהו תרונברקהו
 דע זרשודקהו קררהטה תילכת לע התשמהו
 הז יתלוזו ךיקמ םחלו ה תדובע םהכ רמאנש
 "נהכהו המואב בוטה דסכ ונוצרל יונכ לכהו
 סכלצא ולוחו ןוימדה ךרד לע םתחנמ ולכקו
 ;ראנהה ןמ שדקנו הלענ אוהו םהל דוככל
 םכתושפנל סלכאמ ךא סהיתשמבו סלכאמב
 ;ריה רשאכ דככהו תוכמוטצאה לוכעש ומכ
 לולעהו בלנ ונממ לולצה ןקחי ךכ חאו ןקתנ
 ןוזמב חומהו חורהו בלה ןקתי חורב לולצבש
 םירבאה ראשו לוכעה וכ כג ונקותיו אוהה
 סיבצעהו יקפדה ךרד םהיפ וכלוהא תוחורב

 < + ופושיכ ךסמסכ סיפכט סנס ריכייכע ןקתמ !כפק תנקנק ריפע לופת ןעמל וככמ כוט לע סייקתיש ונומ ןקתל וקלוכסכ קכקכ 6וק ולכל ףונס קל *וכ רש .ףיכטק וקל סולכ לט סולכס סל לט ולכ%מ לכמ ןישס | < ף3 מפ
 סת5 קוק לטוס ידי לעו
 %ע קרות ירכד ת6 קול
 סכו6 וכ וקסלו ק ןכלק
 תלעותמ קר ללכ .ותכקל
 תוכברקס יכ סח6ס לנכ
 "וגמטכסו וילכו ןכסמק סע
 סימולפמ סלכ לפי סקיל
 נזקק יוושו רועיטסו ךרעק
 קכוכטס וכ .לוקל .תוסכק
 לכקו לכולקכ | לטיב
 םפס * וככוטלו וכתולכסל
 יק לכ וכיפמ .סמנעכ יכ
 לשקכ לז .ךשלכ סיס ךיז
 תי%כת \ע סיטעכ סססב 6וקס .יווסק .דכמ לםויככו

 = .סקכ (כ 1 טולקקו לקעש
 יךיסל ספלו:דוכעקמ דוכע.רכוט קמ דנככל דובש
 רכב תורינוס סנו וירבקווככרקק רכוט סמ כב
 קז ככ ןיסו ןיי ותטי ריטכ רטש יכלו ךרדכ סדועמ
 יוככ לכס יכ תי וקסכ תוזטנ סלתי ןפ טופיק סומ
 קל עפ מס ד נככ יכקכסו קמו6כ בוטק רדסכ וכונפ
 * סויומ לולכת סמו6קו * סדוכעסמ סלוכע רדסצ
 תונרדמס תטלס דנככ יכ ופווטזוכ יסיכקכסו"'י'טרטופ
 (רמ6 דנככ סתחכמ ולוכקו : וכרכוט ומכ רכחה רכד
 ולוסו ןוימדס דע קר וככיש סז לכו "זכו תוככרקקפ
 552 סקק תוככרקה ןמ קנסיש 63 סק) דוככ5כ 6
 ךש "וכו קזכקק ןמ שלקכו ה)עכ וקו 67 רקעפ
 פע ייטפכס וכנומ ןוקת ךרוככ 3ר .סתוטפכל סלכ6מ
 רעטטה סכסק [קתו רקס ןו6 רט רועיטקו .ךרעש
 וכתומלטס ךרוכל וכלכ6 "נטוע יתב'כובתכ תי ית(
 יכסלעב קי וקו סיווכמס סיטעמס זע יק36ס קוכדב
 ורודס תכק סו רח רוכזיט ומכ ופדוכע לכל ןכטמ
 ןישו יוכרכר טסכ סד6 לפ ווק לע ףטב רט ולסמ יש
 םלקכו סלעכ ?וס יכ סולכ לט ס(כסז לכמתי 9
 קלילק חכ 'פ עבר ילכד סק ךכו .* וכו כס ןמ
 .ממ6 בות ןכ וכ לכול לו סיר סט תויסל קליל
 קלועק לכקט סעטס קר | *'וגו ופכלי ומיחכו בלק
 'וכו ברע סוסו בוט סיר סירמק סד0כ ויכפל סרסינ
 קזכ סכר * וכו דככסו (כמוטסוס פוכעמ וכ :ספ

 ה

 ץוס כנטכ דוס יכ ךרעכק
 6כמ | וכככשפ ילו הז

 +כ 3ע סילסויע םיפוככ סירכל סכְ סטס) * וקגססל
 עבט ועידוס רסס וכי56גו +ע(רקופיס יפ סכוןכ
 שכמוטכסב הלסת לכעתלל כ( יכ סלועכ ס6ופרס

 ןיסוי סט .םילולוק ולי 5ע לכו' לכס 56 וכמעו =
 סוקמכ .קלועס קדק 760 סד5 סיסו ספי \כעתסל
 פו לכעתי סט לכוו כס 35 סדק תנקמ ןכ ירקמ -* סמוכה םפכל (טוכס ומגע סורק (וק וכ וס
 = סלעי ןככע לולכו ךז ותויק) וכוקק ספ סנעיו ספי
 (טכס) ןס סור וקו ןופ6לס ןץ רתוי קדקודמ וכסע
 קלעו סל למ וקכקמ עסי- ססמ :תיכויסק ספכס וילע
 ונוכע סנטו סמ רסס סומק ירדס 5 קלעמ סלעמ
 תוכזק תילכקב םפססמ ד לולככס לולכ ותויס דע
 יור וקו רועלכ קלועס דיס ןמ ה סול ויפע קסכז
 וכ רכחס רפיבו .* תנטמה טפכס וילע 9סכסל קעד
 נסה לכ 16 קוק ךרדק לע סיכייכעה ולפי לטלכ
 ועויסנ ולכ ףונק .גזמ ל5ו סונע סירכילס 56 כוס
 6יקו תרבדקק םפכס תנקכס לוכקל ןעוזמו ןקותמ
 %כמוטכ6ק ססו לוכצס יפכ כב וכקותיו ןוועכ סומהו כל ןקתו 15 67: סוומ סוסה ןוזמקמ תיכקכ ץ
 = ןתופקכ לוכעק וכ .סנופ6ר ריכוס 706 לככקו
 0 : רוקסכ דככבו כמוטכסב

 ₪ .סיקלועק ךלל לל סיקפקק ןמ ספי
 02 כשל



 < תרותו לוק
 5כ5 .יכויפק פולס .לכוי סדי לעו כ50 ןש םיכטממ
 סומק ןט סיפעתסקס סידינק סק'יכנעקו .: סילכישס
 ךודי וכ ןוטלמ ותויס סשרכו קעוכתסו טוסק ךלוכל
 טיפרפמק תעדל כולק ('י מיס כוי6)יכוטעיו ימוככש

 הצ -- הי43/יךמיס  "ינש רמאמ
 לע ל
 יל קפמ יפב 6וְקָה סלשקו ורק6 דע 'וכ\ לעפכס
 סלעמל קנרדמ 56 ףסוכו תו גלפומק תופס ןע קיר
 ץעופ וס לכ6 וכו תיק36ס קגרלטס (וקו ותנרדקמ

 .30לויקק לכס תר סריכי .סרונ וי

 ורקסכ = ע'כ6רס סט רכוט
 וב 1ל86 סיטרפמס יכור
 163 רדק .ןוטלמ יכוככע
 :ןפס דע > ףונק ירתיש-
 סיקלועק סק | * סדירה
 "יטספתמ[ק סיקפול יתלכ
 תורוכינ .ססו = לככס +
 יקלק לכ 36 סדה ךינוק5
 רטנכקק כקו * ףונק
 ופלק .תוסולס לכ יכ למו6

 ולוכ גזמה חיהיש רבד לש וללכו * םידירוהו
 תרבדמה שפנה תגהנה לובקל ןמוזמו ןקותמ
 םכיכאלמה סכצעל בורק דרפנ סצע איהה רשא
 יהוהיא אל ארשב םע ןוהררמ יד םהב מאנש
 לוח אל ;רגהנהו רוכאלמ לוח ףוגכ לוחיו
 המואמ אוהה ןוזמהמ תינהנ אל איהו םוקמ
 יכ לוחי אל יקמה .ןינעהו וגממ הלענ איה יכ
 רבחתתר אל שפנהו לכשה תרבקט שפגב םא

 וסלויט  ויקל65 םקכלו
 ₪ קו קרשיק ךלדק
 וקל6 ור וילע לכי רש
 "וככל יו6ר קיס ספ י(וככ
 ופנרדע -ס6 ידומל 6

 לוסק .קיסיו" קסזח קטעל |
 וימפל .רליכ ןיסס ץיככ 051
 לכ .ןתוכ: (וק 326 תי
 וכו 15 יו(רס קמ רבד
 ןיטעק  תויס סעו יבע

 550 5 ןקגטכ תוטטפתמ-
 וליכסש ויק סע ףונש

 ס6 ייטפכס חורכ 750 וקפתסכ סילכזכק .סיפפורס.
 ךרוכנ ףונה ירכוש 56 םיכנעה ךרד וזמעכ טספת*
 תיכ כשל ותרטפק 00 16 = * קטנלקקו סעוכתס
 לכל ודובכע קולח .וסככ ביבסי סממו סועק ןכסמב-
 ריקזיו ריי ןיע ףרקכו [00 לע כי טמסס סירבי/ה:
 < ר0במ וכו גז סיויט רבד לס ומלכו : תומוקמס לכ
 -ןווקס ןק וכסכ סווטכס ןיסו .סכסכ .ףונק יכ ךלוקז-
 ןקותמ ולכ נותס קיִקיִט קוק וכייכע לכ ףוס יכ לוקה

 סנע טיכרט6 תרכדפס .טפכס .תגסכק לכול ןמוזמו-
 ; 'ףוסיו:ןוזמ)-ךרונ סוס קב כופסל ןייכיפלו וכו דרפכ
 ,13 נסכקו .תוכסלמ:לוס ףוכ : לוקס דרפכק סנעק-
 ..לדסס ןוקפ סזכ כוכסו םלעלל רטט ומכ יסוקמ לוס
 * בע סוקמ לוס 65 סלודב לוק ךכלס .וכ לוחיפ ידכ:
 כיס ו לוס ןיכעכ 59. תוכסממ לוס רט קמז
 בותכ קרס6 (ספככו = * סנקכק 3וס -קק סוקל לש
 קו : סלעמל 'זכס סע קוס .ןופלס .ןככו תוכלמ לוח
 ןיבעקו : רכז רט6 תרכדמס טפכס 3 'וסו תיכסכ ל
 סז וכו לכטק תלכקמ םפככ ס6 יכ. לוי .5ליקל6ש
 קומכמס תכוכת רדס סיכסי ךיל טרפכ תולוסל לקס
 ותכיכט קוכד ודי )ע סילטסל ןקתו ןזל רט תיקל6ש
 יוטרפס סד6ס לפ וכיגע רודסו וגו[ רסוי סע 'קמו0ב,

 וכ רו - * ופילכת לע תומילטס ו5 ןכתי ודי לע טס
 לכטס .תלכקמ טפסב ס5 .יכ לוסי 95 יק36ס ןיכעק |

 ווקטכ לו י ןמיס יטיעקכ ולמ5 סוס רקע ץוסצ
 לוכזקפ ףסככ וככיזו יעסכס יס ןמ סמופמכ ועכטס
 סדסכ ווקסכ 336 תיסוופק - טפכס לע סרי קרוב
 וקל .ןיכעס 906 פוליכ סו סריתו קלוכל ופסככו

+ 3 

 לע סלעמל רכוט יקלספ
 קעוקכ סקכדק סניכסק

 טכינחס לע קר סוקמק סוכ .סכוכס .ןי6 = * ללככ
 56 וככל ריפכס רסס דקוימ 065 תוטרפס תיסלה
 רוכיו .לכוכס ותרימפ ךרד לע .ןוילע חכ תלכק לוק
 יז קפוכ וכ יק50ס ןיכעכו 7+ ןמיס מלט סו סזל
 טיפיככס וטכ סוקל65 ול קיפיס וכ קכלקל יורש
 ויצכט ומלפכס יזמל קפונ לכטק רטסכ סידיסקהו
 1יסכ לכס .תלכקמ ספכ ורוטב סכר* 15 * רכז
 וותשכ לו וכרכוט י ןמיס ורטסכו לכדו םפכ 6
 ףסככ וככיסו "ימסבס יסָכ מ סעו(קכ סיעכוטק
 ווקטכ ל36 .תיכויפק םפכס לע סריני סרוכ .לוכקל

 ןיכעס לנ6 תומיכ ןיפו סריפו סכוכל ופסככו סדסכ .
 סכש טרש ןוטללק ךרלס יפ לע כלו * וכו יקל6ק
 לוקו 5 יק36ק ןיכעספ ועכ יכ תורוס5 וק קטכ
 כל וכ וטפכ סרטו רטסכ 656 יטרפ סד6 לע
 5:7 רט6 תעס ןע :סכב .ותויס-יל6 3עפכ .5500-
 יפ לע ופ :רומלכ לעפכס יכילויכס לכס ויל
 םפכ .יקל6ק .ןיכעה :פוכפו לש וכ יכטס. ךלדק
 סלקפ ועכ ויעכט תווקפקב 69:06 סלב תילכט
 יעכט ספ .םורכ ס6 יכ לכסתת :0ל וול םפכסו
 רוכעס ילכ פכסכו סדס ידי: /3ע כל5 רטקכק
 סמכסק סת6ל לט6כ .סיכוט סינכמ .סילכ רועבו
 :ויטפסמ לככווילכד .לכ5 סד6 לט וסיימע ךלופל
 רס6 סללככ קעו6ק יה .לכוכס יל סטעו קככ
 יקל6ס תויפס דוככ ןוכטל -סרקיכ :[פס .ךלטס
 נוק .ןיעמ .סיתוכרעמב .סיכויכע רלס יכ סברקב
 תכסק 6 ךלוקו פרפזט ועכו רכזכס יטרפס 0 ₪
 דחסכ ןכו זזחכ ורכד ןכוז ןעולמ סע .ו99.סיקלקש

 תויחת + 52 6 כ

\ 



 7 תדוה לוק
 סוכסקל לדתטמ קאלקו וז ןמ יכ'וכו יקל69 תויפ
 5 עד = >'וכו יעכט סק סולכ : לטל סע לטעכש
 * ינכט ספל חור ןיכ ו(פורה ילודב לכ6 ספק ןיפש
 סלס ןמ הוקפעס לוק קזס סולק יכ וכל0יכ לככו

 "וכ : +* פוס טש רמאמ
 תפיכזו ספורס 56 סולק תסככה ךלוכ יפל רגוסו
 קככמ .ידיל | סזכ - שבוז" סע  סככי 55 .לכ(עה
 ןוט(רס רופיכסו =* טפול ססק סידקי מס 3 'רעסכו
 69 רטט קכ ןץיסועיכרב וכ(כמ רטסמ רוי ןוככ

 קפלטל יכו יילישק קדש
 דככס ל6 קנסתי רגרדש
 תויקל סלו6 + םומקו כל
 ספת בלב ופסק סטעמ רקצ
 סכמש יכ יכלכ ורטקס וקו
 וקו סלכ 36 קיפעק וה
 'ולועפס לכל קכסו קלסקמ
 סע וכ סדק ףונכ וטעכק
 סור םדקקק תלת תויס
 יוליסס סדק ןמ  לכככ
 :ככודמכבוטסל סטוסתעס
 63 סיכו6 ןישמ סוקמ לכמ
 'ולועפס'כוקל קמכע סכר
 כס רועב קל סטעמילופ

 סייח 'וזכות ןלפ5 וכממ יכ
 טספקמו שנוי סורה 'ע
 ונק יקפס לכ | וכטמ
 ןמ כ סירי 3 וידעלכו
 : ולר שו ולי 6 תוסכס
 יסד ךטמ 36 ךורכ כלה
 ןקפ 36 קלתפס .ךלונכ
 < סכ לימקס5 .סיל6 ךשמכ |
 .יסקיטמטו : תכסלטס רוכמ
 תוכוכיכסו = עמוס = וקכ

 :לכו6ס דככס ל סיליבועס

 לע לוכעה לכ תבסב םא יכ הואתי אל םההו
 : םהישמשו רבכה אכמוטצאה לא ךרצוה ןכ

 'הה םהוז ותווקל וא דיתעל והומכמ רהזהל

 טסט יכפע סלילסו סולקס |
 סוקמ יתלב ולרשפאיא יעבט םח חורב סאיכ
 ןוימד הליתפה שארב בהלה נושקהכ רשקוש
 כד ךשמ לא ךירצ בלהו בלה איה חליתפה

 ףאהנןורגהו ;ראירזד לתו בלזד ךרטצנ ןכו
 תדובעל חזחה רתימל עינמה רתימהו ורקהו
 סנכנה רייאב בלקר גזמ תרושהל ;רמישנה
 תונוזמה ירתומ רעבל ךרצוהו אצויה ןשעכו
 ןחשהו האיציה ילכו תוחור תוחכ םילכ לא
 תקחעה 5 רצוהו רנרכז רשא לכמ ףוגה היהו
 וילא ךירצש המ תשקבל סוקמל םוקממ ףוגה
 וחדיו וי ואיביש ילכו רהקיזיש הממ חורבלו
 לת ךרצוהו םכילגרו סידי לא ךרצוהו וילעמ
 ותוא הוקיו ונממ ארווש מכ םירתמ םיצעוי
 רכעש המ 'יריכזמו סיבתוכ היהש המ םיעדוי

 : שארק הדיהו םכירתסנהו םכיארנה סכישוח
 ףוגזד ;ריהו ותכשמהו בלה תרזעכ םהינחמ
 אוח רשא בלח תגהנה 8 בש רחא רדוסמ ולכ
 \ פווה חומכ לוחת םבאו שפנל ןוש ארה חנהמ

 ו ךוקסכו = י'וכו סופט
 * וכו קלוס סולקסו רק6
 יכ .סזכ .סלוס-
 סשכ ותכוכ קתוק :(ןקה

 ךטמס :

 קל על לכזועס סולק
 וכ וכעדי = *'רכו רתימסו
 סלטק ירתימקו סידינק יע
 תעלו כס ירביס תעוכת
 קתקעוכ (םכת סזסק עוכת
 כנ סז קיס יפל קיל למ
 סולכ ל : סמיטכס קדוכעמ
 %5 *'כו פוקו .תוסכמ
 ןק סיכוט סילכ 96 ךרכוקט
 סקס סנט תוקול | תופכמ
 רועיכ | תסלטסל | סילכ
 םילכמ ןקו = > תורתומס
 %ע ףונק .תוקכל סיימסנ
 :ןתסהו (יכוס ילכ ססו סדי
 וס "וכו ףונס תקע 6
 לכוט ץפסק .תעוכק סכ
 ךקכוקו : 39 ןמיס ןופלרכ

 קל קו ןיש-סיל גלו.סידי ל
 : סילכו רמ6ס ורבד סולסק
 וילעמ וסליו ריל6-.ושיביס

 | ןכו : סכמוטכ6כ לכת
 בשכל סתלעופס ורמ6 | + לידס 56 כל0 ךלטנכ
 וכ .וכסכו לט6 ילכס .תשגודל :כלק יכפ לע ףסללו
 \ע 6וכסלו סקס רווק סתומפמ פידסל ספל תומיב
 יסלכסריוקס דועו + ופרוקפ רק ריוס ופעוכת ידי

 ןולנקו : סיפפוקס 36 עודיכ יכויסק ורה תיוק
 מסע (יכוקלו ב30 פילס 56 סול ףו6ספ = 00
 06 ויפ6 בופכס רוכזק ןכ לעו סוס בור 6
 סל6ס טיסו ססכמ וכפמ כרס תעדל סייס קמסכ
 ריו ושיביו 3לק סופמ סחס ריוק ושינוי סק יכ
 לידכמס ךסקס 6וס יפעל ופ) = סולקסו : :ערח6
 :סיכותסתס ןיכל סייכסולס סיכוילעה סילביה ןיכ-
 תלובעל סכמ ול שו 6דככד 6פפרט (רקכס 0.
 פתופ קכקס יפ עט כס סולק ווערי ! * סטישכס

 :'סל6 סמס סמ וכ590יכש- = |
 וכממ (ריל יוטרס קטב יכיסוקו רעל לב *'וכו סיכעוי
 ףודרי ופו6 תווקל יושרמ קמכ "נעויו יל6 כורס לכ
 פכדס יכ רשיכ = *'וכו וסט סט סיעדוי + וכניסיו
 יכ סיסטקמ סיעלוי סקס סינעויקס סקכ סלסכ סוס
 סעכ ליעומ רכעסקמב ןורכוסו קוקס 6וס סכורכזכ
 ךקנוסו : ותווק5 6 וסוטכמ .רסזסל סכורק6ל סיסי
 סולטקל לו סג *  סילקסכסו .םיקלכס .סישוקס 6
 יכ .עידוסו 'וכו סינעוי 365 ךרנוסס ורמ6 יכ סדוקס
 = "נפסק לו סישלכס קקעקס סיטוסס 36 סזכ ותכוכ
 ימיזסכ סיפכומס סקיערו רכוזסו ןויטרכ תויעיכפס
 ךטמ 6סוכ וס יכ + וקכטמסו כס קרועב : ב*ןשיסי
 סמ שוקו *וכלכופ ועכ .תוסכס לכל ויס .ערז
 50 כט רס6 בדוסמ ולכ ףוגק סיס לפול .ףיסוספ

 ענק



 רמאמ | תחותי לוק |
 תכלפ סיכט ףו נק יקל לכ ויבש יכ + 'וכו כ סלה
 "וכו ףו נק סיסו ררמשבו * סמויקו ספיממ םלפ לטיל
 וסוטיבלו רטכו רוע סיימוכיסק לכיס לכ כג \ללכמ
 שוקה רש6 רק6ס טעו = :'קוככוסי סידינו תוענעו

 ב וכ ןמס | ינש
 ףכתיט וכ ססב קבדכל שק תו גרד שלס רלס לע

 יכוומס יעכטס ססס חורה תוברלש ב תלועמ ךומסכ <
 <.בומסכ סולבו בלב רבכב .ופכס .תסיספכ על
 יפיתת כטלמ ןועלי סתש ןקו* ססילש וולי וט65 ווככו

 + 'וכו םפכ3 .ןוטסרק סכלמ
 'פ ) עלפלק'קפלב קוס ול
 קוספק 5ע (  תיכ
 סלקק | תטסכ | ןוטקרק
 .כלק 25 (רקת כו לעש
 ףו 1 קככי6 קוקו וג
 .תככרק כל ויק רוכעפ

 כו :כע 95 קכוק(רָה -
 קז * יק96ק תויפק ל
 רט6 ולטמ לכמ וקנח
 "יכססל לסל קז יכ סילק
 .לספכ :רוקשכ ומע לטמכש
 וכ סיפרל .ובו עטוסי 6
 .יקל6 תויס 15 .6רקי רטל
 קפירקכ וילע קכס ומס 3
 שק קלעפכ : 709 סכוככ

 יקבה תוחה רדסנןכו בלה ץועמבינש לוח
 'בברקביה ג יכ ןועדת תאזב עשוהי'מאש ומכ
 ;רמואב ותוצדב סיקלאה ץפחב שאה הלעפנ
 שאזר יכ םתרושתו םתחנמ לובק תוא התיהו
 חריה לגלג תחת רשא לכמ הלענהו קדה אוה
 'ונברקה יבלח ןמוש הלוח וקמ איהו ופוגהמ
 שאה ךרדב גמשהו 'רוטקהןגע ןשעוטרתעו
 ןמושב בלחב שכק4 וכ זרילתנ חנא רשא
 קדב זרלתג אוה רשא יעבטה טכוחכ ןמשבו
 הלועה חבזמב ' לאה הועו *םבנדהמןמשה
 תולועה ןכ רחאו הרונמרו תרוטקה חבזמבו
 סלוא חשמה ןמשו רואמה ןמשו "מסה'רוטקו
 חבזמו יולגה שאה וכ קבדהל הלועה חכזמ
 היה רוגמה לבא קדו הלק רתוי איה שאל הזה

 טכרעמק ללס :בלמ יכ בפ
 ןוכימק חכו לעט לודנק
 םיכמ קכרעמלדס ספ סיקה
 ךיקוח ויק סכמקמ תרטק
 סכזקל | םיככקל :סילסב
 תיברעו .תילקס | ימיכפס

 קעדיו = * תלטק ליטקטפ
 ט'פ :0מויב יכ ןכ סג
 לימק 06 וטרד יפלקכ
 ₪00 יכ קכואק ףע לקות
 שיקו לימת כ | רטפכט
 פורכק .ת5 קכ ןיקיללאמ
 ככ .תולעקל סכ .רט(כפ
 כועס לעמ סיס ףפ דית
 (סר ופיכקו דקות ןוכיסה
 ספרכס יפלו * ויטוריפב

 ותוסילסב תכפל' וכו [93
 תערהו מכחה רוא הכ קברהל קרו הלקרתוי ם0 (נתו 'מסכ סוקמ לט

 < * קכזמס לע לכ0תו כ יכפלמ
 = 7 סוכלקס תלו קלועס 6
 ריוקקש 'ל לס סל עמל כתכפ ןוטפק תיגוד ץוסו ובל
 לוכק תופסתוסו ב וכו רכונרל סילעפכ סופונק כז
 סתבוטפו בופכ קרחס סקמוככו * טתרוטקו סקקכ
 קדס וס שק כ. :ןומלס .ןל ,לפכס לסוי קיפ על
 סוכוסס .ול שלק לככ קדכל ןק כ רפיב = * וכו
 לע .ףסוכ ןוקחתס ס)ועבט לעכו קדס ותויקפ
 יבייבעב תוסכק נזק קכוכת וכ סילמקל יל ותויה
 ךיכעס סינע לוסיטל תו ורדמ פע סוס .תולנכ
 סברפפמ םכס יכ לז רכסתיו  *'וכרכזמ וחכ יקפ6ק
 סיכלמ לפסנ ורויכב סילק 5תכס וכ רתויב וכ
 רעבטו תודוסיכס לקס עס .תויקכ יכורקב פי3
 תופועס לוכ(65 סטמל ותדרב לכס" סלעקל קולעל
 בחובו סינטמ עיפסמ ופויס סזכ רכוי יקטס ןוכלקיפכ
 בטס סיקלשס סיסו סט ומשכו 1226 יכרטה סלוכצב
 :כבדק סוט ולמ0יו סעס לכ ןעיויקלק לוק לכ קבעו
 קכס רכז "וכו תוככרקס ירק ן[וט כוס סוקע סיס
 נועה סרתעו תוככרקס יככס ןמוט דחק םירכדַ
 * סימקטס יטינטה * סרוטקס ןנע ןטע יכמק * סע
 סקו 195 סקוקק ןמ קקקודעו ךז וליכסו לקו(

 "נוילעק ט6ס לבסס תעלמ
 %6כ .סכומק .לע סנוכרס
 קס לע >> %עויד קפ

 = 1תננול ספיס .עוכרעמה 0 :
 :וכלכוס ויתונרדמ קטלטה * וכו קדכ סלתס לוס רש
 סטלפ * סרוכוקו * קרטקס סבושכו + סלועס סכופב
 כ קכדק5 סקיפע ס)וטס 6 ליכסל וככק פוקוקמ

 : ךוסכ ועכע 6וק ריס ומכו רומלכ תטנוטויס 86
 לנככ טל ד רוסה ןעו * סיעסק פלט + תפוצה
 פכווטכ ט6סרב קכלקכ ייליפק סדק תוברדל פלס
 ספובכס תמכס לע לרוע 6 סססמס ןמסו =* קלעל
 לכ יוס פי רקעפסס .תובידכמ דלויק שרס ןוטְכ
 פסכתכ 63 סו חכ ים וילבד לפכמ ןכויט ומכ תוניכ
 ססויתמ רבד סלק ףונכ קול ןיה = *וכר: לכ סט
 69 ינכט ןמ 63 יקמסס ןיכטס ןידמ קז סיקס יפ3
 ןוטשרב ירזוכס רמוס .ועכ יטבטס ןמ ₪3) ייטפכס ןמ
 וכימ קגכלממ סדפ לט ודי טיפת סזכ ןיסו כמ ןקיפ
 ןיכ רכז וכו ספועפ כמ סנופ < סעפ .לכוומכ
 וכלפכט יעבטס סמ פורס נהבללמ ג ןיכע םוריפכ
 קכדקל סיס סנועס סכולפ מלו סדקמ קב ולכז
 ןמוטב .תככפסמק םיכו סיופגק םסרינעס תוכברקב
 עוסנו יכופ ספ .סיק ןככו סרפעו .תוככלקס בנק
 סע לכ סירכדס יכ סיו5ג 20 ספב קו סככ ןכ לע

 סלע 8 3] כ



 / וכ | ןמיס 5 לש רמאמ הדוהי לוק
 סקלו לק לתוי 65 בסוס סכזקו + רתוו תעסרופמ \ שוחה 256 סתסנרה סיכת סיימסנ רע סטש
 תכקלט.ט0ל ןועמ קיס סרוכמסו = מס םכק רט תרוטקק ןטע .ןכעכט תוקדסו תולקס קגרלע ספיכ
 תנרדמל 760 טסותמ ט6 50 וכויכע קיסט רכד לט וללכו ותוקדו ןממס .תולק תגרלמכ 759 סקדו סלק חי

 קפיכיס ילכו ורק6 דע וכו ורקסו - ןולגק ולמ0כ%

 קעכקב ונעדוס רבכו "סיפפ לנו תס6 סעפ 03 סדקט קמכ וכיפמ (כויס לככ סועבו בלכ דכככ יעבטס סוספ
 לכע יפמ6ס כלק (וק ןור6ס תויק סע וכ תפנןכס
 ומוקמ 96 למ רפש ילכ םיכקפ וככרכוק סוקמ
 ןסוטס יעבטס יספק סולק עגול פוקט 050 ךלוכפ
 ו ןחלטסו  :'קרטקס חכומ לז סיסו *וכלקכ
 מלב ספיפמ לס קזל םי 'וכו תויפובק ףוכוטס וכ
 לוכעס ילכ כמב ס6יכ 'וסתי 65 סלהש סמ כו יכ
 סדק סכרפתסל ךורע ןקלטל ךרוכ ספ סיס כלו זכו
 ותסול6 ילעלבמ סירבישו רסכו סד ול ןיסמ יכ וכממ
 ' לכו *'וכו סירלו סכסקק5 קכורס :לימת תסור6
 \כ רקע וכ = "וכו סובורכלו ןור65 .תודובע 6
 :.ןקפ ןור6ס 56ו כ סיכורכמו ולס סיס ןכטמפ
 : .ורכדו סט ךל ותדעוכו ךיל6 ןפס קמ תודעס 6
 - כל לכו וגו סיבורכס יכס ןיבול תרפכס לע ךתס
 טלקכ סוכפל יבפ) םידעועס 136 ךלוכל סיס ןכפעה
 רדס וטפסמ תי ופטכס קבייסש סט יפכ סיפלקה
 קנרלמב סס רט :וכמע ןוזכמס תילכפס | סתכוכמ
 ורושיכ סולט שכ ןמיסב * וי)ע תפסלמ ספילסו בפ
 סמקט ,רופס סט תויסל בלס 'גרדמכ ןורסס תיק לע
 כלקס ועכ .תיקל6ס .סמוכססו סרוק קמכמ סכ(נפ
 סיככוסס סיכורכס סכקלו .* תעדסו סמכסס לוקמ-
 בלס וכפ לע תפסרעס סורק ורייכיו וקפו ססיפכככ
 וכ *'וכו סיטפסו סולכ 0265 -ךרכוקו :לופסכ
 סנטה רכוופכ סדק ףוג ירכימ סיסטמס וכרכוקפ

 7נככ *"ןכו ספוס רועטיט רבד 56 ךרלוסו : פסל
 מ6מ סמ דנככ = וכו 06 לכל סיפפוכל ךקטוסצ : וכל וכס ועכ ללוסמ ולכ ףונק קיס לממב ריסוק ס*
 ףותש סכמ0 = *'וכו ףונק תקתעס 6ךרכוסו סמכ
 תעוכפ %פ סרוק לטעב יכ וו סקתעסב ססול יכ0 ספל
 תסק יככו רועל6 (טעכ ן6כו .סוקעמ סוקממ פקס
 וז וכפל סוקמ וכייכעב ןיס לטקבְה ליסתס וכס
 ילו 3ע ףונכ סיעעונתה סירביפסו סדס ילכככ
 כיס ומכ ול6 לס ס6טש זמר ףוקמ .פוסורסו תוסכס
 יפבטס ולס סיסי רפ6 36 קר ץפסב סתעוכת ןי6
 יפרכד רט6רבדס (וס *ןפכלכ וכסי 65 וכלי כל

 ומכ תויפוגה .תוכוטה וב קבדהלזחלושהו
 . הצורה ירדיבחתחל ףצורהוניתובר ורמאש
 ןוראל תדובע חלא לכו . * ןיפצי רשעתהל
 'ץראירהו בלה תגרדמב םה רשא םיבורכלו
 םכישמשו ם-ילכ הלאל ךרצוהו וילע תפררמ-
 ץרורעקו תרותחמו םיהקלמו ונכו רויכה רמכ
 זרז זרלוזו תוגלזמו תוריסו תויקנמו תופכו
 לקאהו ןכשמה .תוא רומשישרכר מ ךרצוהו
 לכו ןכשמקר רצח לכקד רומשלו והסכמו
 הזל םיקפח ךחכו הלא לכל יאשונל ךרצוהו
 לגעקר תרעמ ןכש לכ םיבורקה םהש יול ינב
 רבכנל רחבו יוליינב לכ וילא ופסאיו רסאנש
 ךככנל אשונ אוהו ןהכה רזעלא אוהו סהבש
 זרדוקפו. רמאש .ומכ םהבש קדהו םירבדבש
 תרוטקו התשמה ןמש ןהכה ןרהא ןב רזעְלא
 הלא לכ רואמה ןמשו דימתה תחנמו םימסה
 ףואו הקרהו הכזח שאה םהכ תילתנ רשא
 "מותו םירואב האוכנה רואו תעדהו המכחה
 .תהק ינב םהו וירא ויולה תותכבש תרבכנלו
 ןחלשהו ןוראה ומכ סימינפה םירבאה תאשל
 ותרשי רשא שדקח ילכו תוחבזמהו הרוגמהו
 ףתכב 'הילע שדקה תדבע יכ'מאנ םהבו םהב
 ?רומצע כ מינפה םכירבאל ןיא רשאכ ואשי
 ץרוחורהו תוחכה לכא םתאישנ לע םירוועש
 םתזותש ימלו םהב קכדש המב סחוא םיאשונ
 . םיכרה ירבאה תאישנ ןושרג ינב םהו םיולהמ
 דעומ להאו ןכשמה תועירי םהו סיינוציחה
 םכתתתש ימלו -ןפמו שחתה הסכמו והסכמ-

 כמ ןוימד .תומלס תומגולק 36. ומככ טקכל ןיפיכ
 50 סילכל טעכרש וענעכ .סשוכ סיס רועל6ס ותעה לע דמיל וכו סקבס לכככל לחכו לכ
 ןמ קככ ןיכהס ןכמרס תעדכו .'בותכ לס וטוטפכ

. 

 ןוטו = תרטקו ןקפ לעס יט תעדכ 63 ימנסוקיק
 סקכ .תילקכ רס6 סס : ןתוימס תעב בירקסל והזיו סוני דימפס ססכמ עו סכועמ סיס סלכמ קחטעס
 יםירבלס פעכר0ס לוב ועכוכ * סימופו סירוקכ קץוככס רוקו תעדס) קעכפס )6 קקלס) ספוס ל

 סילפ



 רמאמ חרוחי לוק
 טק ססב פולתכ רמ6 סל ועכעב 6שוכ ועל6 קיסש
 * קלעמל .ונרסוט ןוילעס לוס סע קקלקו קכזק
 סכומל סימסס תרטק - לועס סכזפב דיקתס תחכנ
 טמכסס לו6 לבככ סלוכמ) רו(מס ןעט = * םקזק

 גצ וכ = זמיס ינש
 506 סיימיכפס יכ ספובישפ קבפדמ סחי יפל ססיכיע
 ₪0 :ו6שי ףתכמ סט יככל סמק 030 סי סול
 סי ףתכב סקי לע .םדְקִס תדוכע יכ לי0כ סקבו
 סירזוע ופגע סיימיכפס סילבי(כ .ןי6 רט(כ

 קסשעס עשו | *תעלקף
 ול רכט רע תגלה
 .ןימעכ ןסכל סיספ סץוככס
 סע | יסיעותסו סילוקס
 סוכפ'פ ןבקרס כפכס תויס
 ןטס 56 תתכו קוספ לע
 תלו סילוק ק5- טפסעס
 תונרדממ ק6] יכ סימוקס
 ע קטע ץיסויטדקס מול
 9 כמ סלעמלו ק(ובכס
 יכע קיככ קב סיסעתפשש
 ס6וככמ = סקספפ ל
 סיעועו = סילו6  וקספו
 רטפ[ו * וכיקוכל וריכוקש
 ןינע סיס לכס 36 סנש
 ונרלממ סיקותקו סילוק

 ויסרק םישקה םירביאה תאשל יררמ ינב םחו
 יתש ורזענו = * וינדאווידומע ויחירכ ושרק
 יתש רמאש ומכ ?רולגעב םנתאישנב תותכה
 יררמ ינבל תולגע עבראוןושרג ינבל תולגעה
 זרמכח זרנוכתו רדסב הז לכ :בתדוכע יפכ
 הדוכעמ הנוכהש הלילח רזוג ינניאו * תיק
 ויתרכז רשתו רז רדסקר אוזר זראוה
 תצזהשו הלענו תגלפנ רתוי אוהש המ לבא
 לובק הלבקשימו .ךרבתי םיקלאה תאמ הרות
 הלועמ ת4וח ולכשב הב םכחתיש ילכמ םלש
 'גרדמהמ הטנש ימ ךא ךקחו הב'כ:תתיש יממ
 םכהב אצוישבוט רקחמה לא איהה הנוילעה
 תרוער תרורבסל םככזעישמ המכחה יאצומ

 !ןורבא לא תואיבמ תוקפסלו

 תוסכפ לכ6 = סק(ישכ
 סתו6 סישעוכ תוקולקו

 ףיקט לכ * סקכ קכלמ סעכ
 סיפטוכ .קוסולסו = ןתוסכה

 טק .קלפס ופו6כ סתו6
 סקס .סילכי6כ קכד סיספ
 כל .סיככועס  סיימיכפס
 טפ( וקלוו רוע:סוס ילב
 ץפסס עוכפ וז ןי6 יכ

 656 לטמכ עכוס רס6 טקמ
 טרפ לככ קדקדל וכל ןיספ
 פטסכ וטכ תומנודכ טרפו
 סיכרל סייכוכופסו יוכלבד
 סיטקסו ןופלנ :יככל ויס
 3לנעכ תשישכו יררמ יכבל
 פחה יִלכִדַכ ,(וכמס לכס

 קפוככ סט ןכויו עדקס חו
 רט6כ תללוכ ץרוסכ ןףכב
 לכמ סלועכ דינמ לכ 35 'פ יכטכ סרועס וכרוש
 סנ סוס תקלונ קכסממ דנט ו רעפמה לכעו ססקס
 קפוככק לולו 1כט5 סיסי קכסו = * ףיככ רי ןכ
 סלומ סיס קחטשס ןמטס רקס וכ סיעותו סירוב
 סימופסו'ורו5ק ןוכעכ ןקכל ול סיסע ףןככס 516 לע
 ןפמרס .בפכט ךלדס .לע סקירכד .סיקקקל) ליפקפ
 ןוכס 65 ילזוכספ 636 = * ומרכז רט ועוקמ רעסכ
 וחפפכו .1כ ןעים ויעודופ לע ל0פ0- לע 'סזק זמלש
 תכסו = י חכ ןמיסכ רכס לט יתכופת ירכלכ וירעש
 סיכוט(רס רכמ לם וירכד סרט יפל ספוק וקופקפ
 "פו 300 וכו רמ6 קלפת וכ סימיכסמו סיוט יקב
 ךכ .רפפו סרוכמכו תרוטקס סכועכו סלועס סכועב
 * הקעמה ןעפו לועס ןמפו סינופק קלטקו תלועה
 ןמט רבד פסו  סרוכןסו קתוסבזע בס ךרוכ קזכךעסו
 נמ6כ קר סוטממ לו סלעמל 65 דיבס 63 ספסמה
 לטפע כ תעדס ילכמ סז קטע 05 6וס סב רכקסו
 רלסב .ללככ וזמרו ססשמס ןמע לט וכייכע ןיסכס
 קפוככס .רו05 ועור ופויסל ר6טס ןמ ופדכס סעכ
 סמ סיס סכסו * סד6 לע ועכטמ ס\עמב (יק לועס
 י וקגע 6 [טוכס יכסוכס קל דכככס רוע
 פלפל סורביץס ויס = יכרעו ךופרג קק יככ (טשע

 תקתעס לש קדכו סל6בו
 גרכוכס לכס ידי לע ףוגס

 גרש .* סלעכו (לפכ .רפוו (וסס סע .לכ6 : סמש
 95 פוס סדובעסמ פי 500 ןווכ קפפ .ילכ יכ סייק
 םיללפכ לרכד סל עעל רומז 6 ןכשעקו וככרקש
 : "ל דוסכ דמע ימיס ססיל תפבל רבחס וכל כרע %
 לוכק סלכקט מו ךרכפי סוקל(ס 2% סרוע ץיספו
 מיס יפולפכ רכוט לוקס ידועציכט סס * וכו סלט
 סוקל(ס מ .תרופס סיסתט קמ 1060 ור(ב כ
 וכ :סיקלק 36םיבלקפע ןיזט ספ סידקס רככטכ)
 ענכוקמ קיסקט יכטסו .( סמכע .סיקל6ס .תוכמב ס5
 סיסו סיקל/ק-תוכממ סוס ןכטטקו לקקה ןמ(כ כלב
 96 שיש 5כ כשש רע(כט ועכ לסקס לכמ וקסעמ
 תעלפה .בייסתסו ןוכלסו ץפמק תילכפכ וכל וככדי

 55 > "וכו סטכפ יד6 + 'וכו קכיסטס 6יסט דלותס |
 ומכמתס תבוזכ קלכקל ועיתת וטפכב ףכמ 9לטימ
 סוכומ ןח קיסיש וכו .סקכ (יכויס בוט :סריקסו
 6וס ויכסס .ייקופס ןיבפס ספט בוטל סלועו רחתמ
 ₪רוסי6 ליכעלד- כבקל קיל חיכו == וטפכ ל ץשוכ
 6וטול ןרפס סע .דיכעל .6לו קככ לע רוקקל עוז
 שירכדו וכו .פוקפסלו תוער ולכסל .כזעקל קבר
 יסיעסב ולעסב .ירווכס יפמ וסרככ ןכויבכב ס30כ
 906 בוט כל סע 36 פסו לכס ןיש יכ '5 מיס

 סע
, 



 רמאמ | תחרותי לוק
 וברק סנ = כע סכוט רתוי סריקחס כלק עול שע
 רעט הדיקעה לעכ ילכד וז סמוכ תויכסס לש ןויקשיפ-
 סמ לע וס סיטקכמ סיקידנק וליכלט ורפ6כ ו
 סוגעמ .רקוליכש רש וקומדיס קע לגככ סקל לבש
 רכושו קו 6ירכס יע קכרד6
 תיפרש המב'בחה תילפא ירזוכה רמא וכ .16טוקק ל)כמ ץוק ועכומ

 קול וישוחו שארהש אלא
 : החשמה ןמשל אלו ןוימד וליתעמש

 יסכהה שרושש אוה תמא רבחה רמא טכ
 אוה רשא ןוראב דקפומ

 טבירכדה ררשע רמול ;דעור בלח תגרדמב
 ףמאש המכ דצמ הרותה סהו םהיתודלותו
 הנאצת סשמו ה תירב ןורא דצמ ותוא תמשו
 לנהכא היאשונו חרותה תמכח תומכח יתשה
 ויה םהו םיאיבגה היאשונו האובנה תמכהו
 םיריזוזמה סילתשק לכ םיריכמה םיצעוזה ומכ

 +? המואה שאר סהו םיריכזמהו המואה

 ףוג סויזד םסתא ןכט ירזוכה רמא טכ
 ; בל ארבו שאר אלב |

 סקיק56 .ת6 | סי(נטש
 'שוקש וומכ רקכוככ יברסמפ
 )ו 5006 ל ר6פכ וחש
 וקועפו ילו לע ת ק6 קסכ[
 .תולק סכז טעווק ול
 תל סג ות יכ סיפק
 רפו6 סיפלפס רול יקלש
 .תופכ סוקמ המ ברסכתי
 למולכ  סקי96 = ךירת
 י בע סכו(כ .וקולכקיש
 לים יטיקפכ בולפס .רכקסל
 צכטומס סיאקס סכסכ רל
 סכויגעס - קנכלעס .ץיקש
 תשישכ יע ככה .תרכונס
 יבעקמ למולט יעכ רלפמ
 | סלקשמ קולקלכ ליפס
 מ סקס ?ףככ כטומק ריסק לעבמ לפס רת גרד רעל
 תויס סע יכ 'תורוקל ץנוכו פוקקל :חכ ןמיט
 רוקע בלק ףוק ןורפקשפוקךכ תיסק 5
 סורּכדְק תרטע סע תוסולס תויסל סשוככסו קמכסִמ
 ןוש6רכ רכזומכ סיטלסו לוקה תומס סקו וכ סיקכזמ
 / סקותודלות ויק .ןורל לט ודככ סט סנו זפ ייפ
 יטרפכ טסמ תפענסמה קלות סיקו סילכדס תרטע
 קכסמוית ךוש תורוקל וכפי סוכר 650 היתונש
 קול וככרכוס תו סב ₪5 = סת קיח 36 תודלות
 :םיקיככסו לותר .קקכק יפשוכ סיכטכק סקו של
 קכומכ הקטמק ןחסכ .הזופרה קלוככק תוכס כו

 רמסמ קמו = -15 ןמיפ קפל רכווקכ ןקכה שלל
 ךוט6ר לט ורופיב רג וק'וכו סירכדְת פרסע סמ
 ךוי6רה רככו ןורכ דקפומ קקכסס טרט ךיורוקפ
 לע ךתכמ קו = *1כ ןמיס קלעמ) קזכ .נויכ 09
 סרבדקרטפ סטפ ןוכש לט רלככ תסכוק קיסס לותש
 הוק ףל .ירמול םי טרקכד ןקפ תקופסמ וכייכע לע שש
 חכומ סרוק לפס סיק םפו ץוקכמ ךור(ק ןש טנוכ
 ןו6 סטררמסו .* סכומ סוס ןורלק ךוקכ סילקו* םיצ
 וגק קל ןוללכ ןיירלמ סיככקס קוחופ יכס קל ןו3
 תוכרפ 90 טועמ 00 טועמ ןיזו טועימ לס( טועימ

 | טנחכזכ ןמיס | ונש
 לכס 'רכרל רוש קדוקי יכר ןורסכ סיקט קרות רפס
 סנט = * לכע כו ןולסכ כ תוסכומ ויק תופול
 "ב 36רמיב ויק 06 סיפכלק וקלק סילוט ככסמכ
 פכ דוקי יכל .תעדלו לכלכ לק ןור6ר6 תוכורש

 "כ (לשכ ויק יל
 ןיק םקמ לק7ב .תוכורק
 לחפכו תומס .תוחולק
 "פפסו תוקומ ילכט ויק
 יוטהו * קפע חיכקפ קלותה
 דרו ג3כרסו סרותק יפכ
 לוקי יכר .תעדל וכטומ
 'ופכ ןכמלקו .יפענפ רב
 .תעלל ךטוכ כקע פ לועס
 < +( )0רטוכ סיס כט ןככל
 רפכטו וקול ויס וכו 5 ןורק
 יפתפמ הָרותַה לפסו תוסול

 בפסל ומורופב שילקו יססמ
 :עירככ יסיכס ססלפ ללוש
 מבלכ 106 ןורסכ ןככרכ
 בוקכה ליפ קת סיכלמכו
 ופול יכש ל ןולפכ ןיש
 סייל וכ וכייכעט סיכ6

 ירכל נו רק סטו וכו ןןלק'ככככ 55 רסס רכל ןורלכ
 'זמלפ ןק וקוכק סו קזו יק?ק רוקט 05 יכיר ספודק
 'וקס סו ופולס יכס רחסכ סלכ לע יכ תורבטכ ןס
 'םק ויסס 1ג\ ל6לטי יככ סע ס תלכ .רס6 תונמסו
 ףט6 רלמסכ ןויכ סזנו קשמ בקכ לט6 סלופס לפסב
 סרותס 6 יכ. 3לרשו סע רכ 0% תוסולק יכ תלכ
 ףקז ובו .פלכ רפלו מש רלפכר6ו לספיו תוכמסו
 רפל לבטס ועל רזכתת סז ךרד :לעו ותכוכ תינתת
 בע סלורפ 'פ לעוס טילסק עבשרק סבו וככבטקמ
 יסוס ץוסמ ןולק דכפ יכ וגו ןול6ק 36 תתכו קוספ
 פוש ריב יוכו ויק סקו : לטועו סכומ קרוקס רפמ
 סישוחס .תגללמכ ויס .ןפי ם6רכ 30 סתוינוד ססי
 סכפיט סע רכז וכ סיללככס סייטיכפקו סייכוכיקק
 ספיס קלסכול ודכ) סוטותו סנע ססע .סמופס וב
 פע גוס רטכ ףסכמ סיביס וגס יפופכק סיטעמכ
 ו לכו > תרפוימו קלולס יתלכס קלסמס ןק סתלקול
 סונעוו 50 ךלגוקו ורמפכ וכ ןמימ ישטסב ולסמ ןיעת
 סיזנכסב וכל לט סקנעות יכ רבב ן6כ ףיסוקו  'וכו
 רפס לע סתולעס דגמ תטספת ןכ סג סוליככסו
 סיליכשמסו רלפכ רטלכ סילבלס סרטו ימכל ןורכז
 - = סיכופור תוכועכ ולטכי יקלכמ פקזו וכיכי



 רמאמ | חרוהו לוק
 ירפסמ סונע תלות ובל קוו -לוטכמלו קקופל לטיב
 תויסכב וכטפב סוטל רפסכ יבעככס יץיככסו סיזוססס
 סככ ןכ לעו * וכפר טוממ ןתב לכ סקס תוערו6עס =

 רסתו כ ןמיס עסוס רכלכ סיכפ ססב בופכס סתו6
 קדס רושיכ דע קודס-ןיכמ סיפופשכו קיכפמ סיכוכז*

 'ס יוככ'ופולסמ סעס ויסט סישיככל למ סיכפס יכ-
 פעכטו כתכבס סרותל לסמ סילשלקו רקפה יפיככב

 קולכ סלוססלו * סיונס יקוקב סתוז סיפילקמ-ויקש
 5ע קל ירווכס תל6ס) קיפסמ ידכ וו כופתכ ןיפש
 קמוקמב ןידע סחטמק ןמט תל6סו * שרק ןויעלי
 סוס קכסס סנ / וי36 תיסת ספ ך6 * תדעוע יס.
 ותויסל יכ ט6ר לס וכוימד סנט סב ויכפ סעמ רמוס
 סרותק .עמכס  ילטוכ םישיככלו סיכסכס .תמנול:.

 קרוי למ6מ יכ ליכטקלו ןיכסל וס לקכ קפוככסצ |
 [- סלעמל רפוכמכ סרותס תמכס לע רומק ןמש <
 /סלוע ןקכק 67 %ע קכועק קסטמס ןעש סיסי 35
 תעפסס קבדכמ 1 םעפוטס .ספובכס תככס תנקדמ
 קטסו סירטע ןעיס קלעמל .וככתכט. וכו" ןוילש-
 תויס סעו סימופו סירופכ ס6וסכס רוסו וקמל 6
 69 לע 65 סיכקכס 060 לע קנומ ססשמה ןשי
 סיכסככ .סשוככס קככס לע סרוק וכל יד םי(יככס.
 סֶלו לכודמב .סיעותסו סירוס ןיכעכ כל סיכווא
 רככז = *סמס סיכקכס ןמ 65 רש סי(יככסר5
 'פ ן/זמרס כפכט ועבז סושיבכס 525 ססיפמ כג וכינמ
 עסילפ ת6ו ר6יכ סמ ססכ סקטמל קוספ לע לוג
 וכ .כפכו םממ ססיטמ ךיקסת ץיבכל סטמת טפס ןכ'

 וקו" ססמ ןעי לע .סיק)5'פ סול רחש בותכק |
 לוק רעל םדקס סור ליסמימ לטמ ךלד סווכע לסכל
 - יס כוט ןטפמ סט כוט כס ןוכעכ בוטה ןעטל וילע
 רס6 רבסק סעטש'ס ןכרק קס וכבירקס.ירס6 ספל
 ריכזקל וכי" וכקנטהיפכ ופכוזכ רופיכ ךרע וככיש
 635 כמ ףכ 'דיעס לעב קחני יבל סכסס יכ ןכ
 סילע ותסיפת .56ו סזק טורלס לע לכס תכוכ ללב
 רוכו6 >* לכדי סכו כ רעפ 6רקיו 'פ וקרכד סימ*
 לע רזוכ ךלמ 35 וכיטס רטש ל[ רכס סכסס תעד
 56 וב וכ רעס ומכ וסיתיפרס ספל סמכע וז לש
 קכועקס קעלמכ 50 סע .סורועקס סיכייכעס 6
 סכיכטס וכד וכמי רככט 6 5 וס יכ .סזוולי לש
 תוכבלקס .תועכמ6ב תיל6רטיס קעו6ס סע תיק36₪
 יפכמס טפכס קס ןיכעכ וטדקמ עיכב סיברקכס
 וכ6כמ 536 עבטמ'ביפמ רימסנס וכוזטס %ע ףונק סש
 36 סכיכטס ךרוכ סעט עדכ 6ל קככ + סתקלעות וכי
 סתועקמץב וכע סכיכטס קבל שנעכ לכזוכברקס ל

 רצ 708 מכ ןמיס | יונש
 רכדק רשיכ "וסט קט לע ףסוב יכ רוכש (וק סססו
 ןודכב קוד .וכי5 לטוס קבק וסועכ סלעכב סלעכס
 .ךלוכ 0 ומס סכס .יכ יול 6וס ססיכוב ?7כקסו
 תדימעל יחרכס וס רט6 ףונקוטירבל ססרופמו רכיב
 - "סזומס ףוגס תדרטב דלוטת 6יסו ולכ6 סעויקו טפכס
 65ו סכיכטה ךרוכ 65 וכברקס ןכ ויקי לט הע ספ
 וקבדהו סכיכטס ססמע סייתתמ ילכ סמוק ךרוכ
 ןמ סותס לומלכ 65 זס סוקעכו * סקיכוכ יקל
 רדעכ יכ6ילו = * 5כעסעטב ווסוס 050.0060ובמס
 ףודרי כי יכ < פוטכל ויתוקפם 323 לקכ * סכיכס
 עעילוסס רעב ובלכ ופו6סופת ןעמב ש65 ףו6 * +

 ע קלע ₪ שיסס סעדוסס ס6וקומכ סלעכב סלעכ |
 ףוס יכ תדל תיפרס רט6מ ת6ז תעדומ * סלועמ 5
 ש ברל יפווכס קופקפ כיסקל 656 וכיש רכסס קמגמ

 יחוקב יל יס6ל ימסל יכברס ל בופכס רק6מ ולכש
 ץוכבלקס םורד לע 65יכ ס\ילס תושב לע סרוי לכל
 יק56ק קובדס סדי לע ךשמי ךיפ סעדל ק36מ0 סיס
 ףוכו6 וקט(כ וכלכזס סדיקעק לעכ ירבד ורויט וכ
 סמ לע רווכ ךלמ ל וביטס רט6 31 רבסס סכסק תעל
 סיכרעס סחי ועידוסל רבחק ךטעכןכבו"'וכו קמע וז
 תוכברקסו ןכטמס יבייכעב .גזקס יווט ססמ רבוס 6
 תומד סתוללכמ רייוגי דע סלעמב רכוועכ סיולכסו
 וילע לוסל וקככס סלפת דע וגזמב סלט סד600רקב
 יק560 ןיכעפ לוס (סכי וקמוע)ו  *תילכטס ספכס
 קמ סיוונקמ סקס םיסעמק תככס ידי לע סמו(
 תוקוקמס ןמ גקזכ 5וס נקכמכ סז לככו'כתי סיק)6ק
 :תויוקכ סרותס יכויכע יכ עדוסלז עודוסל וכרכזמ
 ןיכיעו 6לפכ ךלעב פוכזפתמו קורעפשעס קויעבטס
 וכל למס רמ5כ סיכיביססי קלוגס [כעל תוטטוטמ
 56 .סכוולעה .ש6ק .םסי-םיזכס ךוקכףכו ת6ס לכוו
 סיכקכס וכבלקס תיכוכמט ספיו סד6כס יעכטק סוקס
 וב קבדי למ6 סלכטיקדס 36- *.ךלמק תוכממ סי
 לכל ועסי ומפכ 6.76 וכרבד רטסכ יעבטס סוס
 לק סיעעמס ידי.לע סוכלק ךטמס ןפול סעט שב
 ףס6כ סול עינקל - טכמב רתו6ובל ץסכ ל סלועמ יב
 כזמכ % קרוכס-לוס ךטמי ךו6 תפדו סמזמ וכל רכבי
 פוסט ומכו רבק  רבדל דסוימס נזקס ידי לע יעבט
 וייקלק סיטעמס לב ורק6כ'ז מיס ימילמב קפכ לע
 (סי ככ לכ ) סיסדכ סכופו ססי36 עי וכלכס ןי6
 שמורה ( קלוחס עמי רמ6כ סיעמטכ סקו לכטק 6
 פככו רקפל בכ נכ'יסכו י כ ןיכונקכסו ויקו(ופרב
 סיברנסו 6 דצ/ןכו סיסקו סכס תריכיכ ךל יתיעל
 ו סג נכו סקוק רעטפ ילוכי וכ ןי6 סה
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 ףמא5פ | תרוהו לוק ,
 קעדוה) וכל תט 6 סו = * תרפוכעו ול נכ סו ₪
 עודוס רס6מ ותבטסמ יטעכ 65 וילע רמי ךיפ תו
 קלקו וכ וס סע 'דיקעס לעכו + וקונכ ס\עכב סלע
 עב לידכקש קמ 03 | "וכווכ 03 רכד תעדוכ וילפ
 תוטירבל ססרופמו רכיכ ופרכט וזה ןיכ סליקה
 ןיכל ופכ6 קטויקו טפכס תדימעל יחרבק ותויסכ ףונק
 דכמ 03 ותעד יפל סקכ ל6רכ ךקונק ןיפס תוככרקס
 סדו לע קב סייקתיט ידכ קוק דכמ 9%ו קניכסה
 רקס .קמ (וכעל רסיק 6ל סז קל * יקל6ק וכד

 לוכק .תויס לע סילומ סיכוט סילמ(מ ויכפל רכש <
 דקה - * םילכדק וס לע ןעטכו ךומס יקל6ק ןיכעמ
 1וסיס) סיםעמכ יו6לק וכרעו גזפק רועס תלכבקש
 סיקלפס תונמ סוסת * סמופכ יק36ק ןיכפס סרי 9
 סיסעקס תוקלטסכ קוק יטכמ תכוכש כקו * קדמומופ
 ל קכוככ סיסת " ךלכתו קמ ססל סיוונמכ סקס
 ך פיטעכ רככו > קלכי סדיכ סלט ץפתו 3 ףמוכב
 סיסחיתע תווקמ סעכ ל ךרד סרומ ןורטטמ י6
 קופרכ דומעי סנו * ןוכטס וטל 7065 700 סול
 לס 36 .עיכסט ויכיע סילעי רכזכס קחכו ל סכסה
 ךיפו + תולרמ ויכיע סכססתו ןקחכי ןקז סלק קמ
 וק36ק .קוקכדמ סויקל 6553 ךקוכ סיקי 9 ןכ 6
 זקממ סיווכזס סיטעווב רועוסס 5פכ0 ךרעס קמו
 תוקלק ₪60 ססכ קכלקל ס5ככמ תוכברקקש ךרכתו
 רוסו = = רכודתכ סדס .דיקב יעבטה טופס תוקבדב
 תקלסס \ קכוככה ל רש
 סלל קפ סט יז *ונרסו ץפחק תילכקכ ךרכתי ונפש

 תדיזע) יפלכה ךרוט וכוזמו ולכ(מ ותיב3 ףרט יס >>
 סכס תכיפכב .ס% סופי וע 16 ופוב לכ6 קמויקו ספכק
 תכוכתב סכנמכ לכ5 עיבטס רט6 .עבטה ירדס יקחל
 לכוי ומקל וככרק 0 קי שוט 650 :תוקל6 קקכמ
 סכ סייקפסמ קנופב יסרכס .ךרוכל ןסלס ךורעל תנא
 סופכ סתר: 63 ןיע סלו יקל6ק קוקבלק ולי 5
 ןויזקק סכסו .*'קעכסק .תקילפ תנקדמ .סקמ לש
 ינכט סוסס קילדיו סמלל רקס ימ יכ סיפפפו ומ
 ןיכ רטקק קוחתי עמל .וכוזמל וכפסקסכ 3
 רוסי * תרעוטמ יתלכ ססלפכ סעכמב ףוגסו םפ58
 רוטקל יקפ6ק סוסק סמוזכ קונדיו .תוככרקס ןמוט)
 ₪5 ורק ךרד .לע ותכיכס וכד תובדעמ ולי לע 3

 ל יפ סכוק לכ לע יכ סדשק סופי 753 סקלל 59 =
 ותוכמ ירמוט ץפס תומלס סע ןכט לכו * סל סיקו

 תי וכפל קן קסכ סוקיכ קיר טק ןכלק כילקספ :

 שט ה 6 0 * מוטל ססעכו לט -
 כ וזכו לסל פרטו. ירק 3 יכפ סי = תת

 2 .תכ -ןמיט ינש
 תונכלקק סעטב וננעל סדיקעס לעב ססויט סמ יכ
 יקדנסו תוסס יפ \ע רכחס וי ןווכ רם6 רבלס וס
 /רמ6 סדיקעק לעכ ירד עטו 630 ןו6 סטוכק
 3/ו רכודמכ רַכְסְה לע .ותסיפת רסס ריכבי וכול

 יוקפכ רפוכמו קוט ססכ ןיכעהס רמוס כט
 תוכוזטק 'ע ףונק תופירכ סלמויס ומכ יכ לוו נכסומ
 ןס וו36 קבדתו וטפכ סע 30 ו סיסי ותוסירכבו
 טס קפקטקק כוטכ יכ תוככרקס .150כ ןיכעס קיקי
 351 קמו6ק תוכלכ 36 .תומלטקו תוסירבק .סיכתזכ
 ילכ .פוקכלק סננש ףכמימ ידכ .סיפולונסו קידיסי
 תונעתמו קלוכסק םפכסט .עודיסמ וכ לוק% * קפס
 סז 3ע רמ6 ותולדתטסו וזוריז- כרכ ספק סדפכ
 רעמ סט ר%בפכט ומכ קיח טפכל סדק .יסיז רמ(ב
 יתיכ(לויק ו תיכויס'פויקמ סלועמו קרקי םפכ ליס
 ןהיתוכוזמ ולדככ ןכ ןקיתויקווכ ולדככ ןקס ופכ סכסו
 טפכס יכ ףונק 526 ועייקתיו וטכרפתי ססכ טס
 תכווב ףובק 2 ןוטסרק תוקלטס סיס .רמ6 תוכויסס
 תו סכמפיימטנק סקסוכו לכסמב ולכס תוזייסקמו
 ולכילכ קר תסכרפתמ .סכיש יכקולס סלוכס םפכק
 לעו  וקמ6 דע וכו סס קפל יכ סיינכמ סייכטסע
 תולנככ .קכדפו .סכיכטס סייקתק וענע ןיכעס קז
 סקש דכט .5 .תוככרקס הפעמכ רסככס שואה
 טק ספכוכ םיטסכט קל סמו6ל לו קכיכשל לכל
 סילטסל ול וניעוי תוזכו סנרכ ןפולב סכירקקו
 ספכוכ בוט וכ דע'קי'ס יכפל סיטעמ ריטכסלו סספכ
 זמל5 = 6כמקל תבייסמ .סכס ויסי ספומלס סכועו
 "טפט ומכו דג סוטב טס דרפת [לו תיקטק קכיכפס
 ופיוכט וכפל חול קחכ קב חופיכ סיר 33ככ תוככרקכ
 )עמ .סמולטס תפוס סכוכס קלתססכו יכוכר ססעכו
 סדרפתכו .ויכפלמ .יקלפק -ןחלסק לקעכ תונפק
 לעכה טורדלו ותל ךיר6ק ךכ רחשו = * ללע סליכק
 ר(ובזכ סקיזקל 0 תוכברקכ .סיוללק .סכוכס
 סיללכ רכסקו קדיקעס 3עכ תויק סע סססו * סוס
 סכילכק :סכוכְה קטכקב .סימיכסמו סיוט סיכקוסס
 ועמטמ ןיל יב ורבדי בלו ככ 6לס-קוכלס סילסקל
 158 סע 136 סקולכד ךירעקכו .סלכ6 קומ .סכוכס
 לעכ יכ סזו רעוע .03 .ריככ ףוכס סיפנחפע וקכמי
 תוכבקקס ססעמ לט ודופע רקע לכ סש סליקעס
 תפקשהמ סל .ךסזכק סיבירקמס .תומלמ .סנועב
 סכוכס כוטו סקמ .ןווכלה ומלסו .תוכברקס ןיכע
 :סנכטקו ןככרקה לרוק תפקטס )ע תפסרוקק תוזס
 < ₪56 סכיכטס (כמסל ביימה קכסס ופעדל [וק
 כמ בע רבסק .ץעו פק כ רכז ה ךולב סלע קת

 % סויק



 רמאמ | תרוהי לוק
 לעכ ירכדכ רעו סכ 6 סעו(כ ץוקכדס סויפ
 וכ .תעמטו תעדו 650 = *ךיכפל סיכנכס סדיקעס
 תקמ סיוונמק סיסעמב סיכרעק רועס תלכ ים תלוגס

- 

 תצ | בל אלל ןמיס ינש
 פד6 31 סלת(ל .סוסוכו סל פולוכל תוקוד רטט

 . ?ןכו סל סייורק סת6 סת(
 לטוס ןורתפ וסז "וכו .תומולק יכ בל ןטיפ

 סולט סקוכלב  סירשס -תועיזפו סיופק ןווק
 ספככ סוקמ לט ויו
 סילכד יכט סק /' סנפק
 סלמסל ודסי .סיק( וכשי
 55 תקפסמ כמ סדו לע
 סיכרעקש) זק קוכדק

 וכ רספס י6 6 סה
 070 דו תסיפת סקב ₪
 וש סירכדס ןמ סתווקל
 0 קגעמל כועימ 5

 ןכ 6 ךיחו * וכתכיסב
 סלפכ ועדק יתס קכלקסנ
 תולעל סיכז6קכו = סורש

 רועו תרמארשאכ אוה ןכ רבחה רמא 5
 'ורזופמ ומצע לבא ףוג אלו

 טעו טקזחי האר רשא תושכיה תומצעה ומכ
 םהב ראשנ רשא תומצעה רזוכ ךלמ הז לכ
 בללו שארל םילכ ו!ה רבכו'יחה יעבטמ בט
 תוריזוצמח תובוגהמ סיבוט לכשו שפנו חורו
 םירבזאה לכו סינזאו םיג'עו שארב ריסו ןכאמ
 רשפת+ ?א1 היח חור םלועמ םהכ הלח אלו
 זרורוצל תומוד תורוצ המה ךא םהב לוחיש

 : םדא סניאו םדא
 רט( ךירכד לע לוע ףסול זרטואל זרומדהל ובשח |  יףנ- רשאנ סוכע זרומואהדיכ רבחה רמא כל לו לע ל -ןמיט :אוה ןכ ךוכדכ ירזוכהרמא : קי וטו

 * ובת  וככי6 ףוגק יפסש
 600 .רשיה קסכקש רספ0
 ףלחתכ תיכס יכ ףוב 3
 : סילפוס תועטמ ב

 סקכ רסכ רס6 תומכעש
 וכו םויחק יעכטמ עכט-
 סח תענוד .ןופמ הז ירה
 "60 סילקעס לעכ בתכש

 ןוימרזר ןמ רתוי לא גישהל ולכי אל היחה
 סהב הארנ אלו םיקלאל םיתב ומיקה האדנה
 םהילע 'וארהל ורזנהו ושדפח * תוא יקלאל
 וטעבו וסיעכהו ופינחה.'תארנ אלו האובגה
 . תפגמ אלו םימשה ןמ שא םחילע הדרי אלו
 "קגה .תאמ םשנועש 'לעא ררבל ידכ םואתפ

 ,ךוש תורוסל 5 ןטיסכ וכיכפל בנס
 ד(ל תועוד תורוכ וכתלוז
 םיכורק ןפככ וירטדו "וכו
 לט יס יטילסכ ומנע ילכדל
 טוכוימדס רקס ןכו ורמסכ
 "6 דע וכו סמו6 קלכי 5
 פססכ 6% קוקדקל ולכויס
 .ףרוכסו וטרפסיכע וכו ומדי
 : סיריוכ| סיסורפ וטעכ וכו
 :ןטעבו וסיעכסו ופוכתק
 סקילע 'לקפכ .6ל0 קו
 %ע הי6כ  סותפ סכוע
 סטנשקק וללעכ סתויק
 םפסכ 65 וכ + תיכוכרס
 כת( קר 'מפכ בעי כח
 'זוקפש ןכ לע 'ונו יתעדי
 ו הכוכ ביסרקס וטכו דבו

 טפוכפ סדעס 6כ חכ יש
 טתעל סלטונו ספכועש
 5/וכו סכיכטק לר סכותב
 כהה לכדו יכ יתכת5קו
 ןפיכקק יטלטועס וכוסלכ
 36 זוערל וטעכו וסיעכסו
 %0רש ופעס תורכע 5

 ופע6 .ןוינע כ ו עפס סויפ פכקס רכדקט קפ7- "וב קו 00 סוכ רבדמכ =
 לכקממב רפסכ רבכ 6וסק סכה 1 עפפה וכממ תסכש
 בקט שוקק עפטב .קיקמ קלעווקמ סטול קז יל פוקה
 ימוקיטקו לז וכפובר ורמספ שוק סו רוכעבו .סכוסקל
 ועו ןקפודקכ .סק ןיכרמ .ןסמכ ף6 סכיטדקש תו
 סקכ רלפכס ספורס רוכעכ סזו יזכנכ לפודק יטימספ |
 מכ .רככט .סמ תעב וכממ (5תס יפ לע ףחס ןוימש = םכ יקמ .םפכל ןכשמ .סיסס ףובקש לואלכ ךרדהק קז לע ןכו וינל-םיממת 16 15 ןכפמ ויסש קס לכדסמ-
 חור םפכ סס .לכסו טפכו .םוקו : כ'ע וכו רבב סילרו קכוט6כ לכקפ וסט יקפ6ק כס ספול סו ירצ
 תוגרדמ תטלס לע וכ ןמיס סימעפ סל זעלט קמסכו
 35 ןמיסכו * סוזס רובמכ ספק תוחכק 36 סי(סוכ < סט וטעכס .סומכו בלכ .דכככ יעכטק ססק ורק
 זו * ומגע לפה לעב ופמ ופופ רותפל סולט עפ

 < 1/8 ורכלכ עויכעלופ ילקכס ססו ךפולעקכ 'פכ
 ססע וו סמרפ סטמ .רשיו ןוכ6ק עוסכב יסיו סרט
 סמוקמ קז ןוזס רול הטמלמו קלטמלמ תויכוניפ סל
 תוכערופ ןוכ קיספס) ידכ ן6כ סכתכ לו וכו
 קוו שיק מ סיכט םוכערופ סיכס תוכערופל סכוטל
 שוק רקמ וצפסיו קכומ6ל תוכערופ סיככולתווכ סעס
 סעוקמ .ןכיסו ס ירס(ש ורסט (כיכק רכ 6 יכל
 שרופ תופסותס לפכ לו .* כ סילגדב יט6 כר ר/ל
 'ם רק ועסכמ םרדקכ ירסדכ .סכוטלר. תובערופ
 4 םלובט רפסס תיכמ סנוי וכיתכ סימי תטלט ךרד
 17מלס יפל סימי'ג יכיס רסמ סיפרוכ ויק ךכ ול ךלוקו
 'פוכערופ .ךומסכ הכק רמ6 יכיסכ קרות הכרה
 עוסכב יסיו תסרפ בותככ 05 105 -  תוכערופל |
 פושיכס דוע .ביחקקו ןכמרס כפכ ןכו * 0 ןור6ק
 ₪ תוכומס תויכערופ טלפ ויקי 550 קיספסו ורמסב

 תע 1 54 5.79



% 
 ' הרוהי לוק |

 תוכערופ 6טסס לקו תויכערופכ יקזפומ \סכמכורזמ
 65006 עשו תוכצרופ וכממסה5 עריש 6לס 'פעש
 %ע .סכסו .:לכע דיש ץר65 ססיככק סיק קז סטפ
 :סככו(תסו ססמטב יביס רסמ סעסכ סקס תורכע סלט

 בלס ןמיס -  ינש רמאמ
 ממ סו סע ןווכמ ורכד סיק קל6 לכו *סקיקסע
 סיקכט ןיכ + וכו סתו6 ולכק יש 'נ שיט יעיכרפ
 .: סטועמו סכול יפכ ספמל 6 דנככ טעו ו6 בר
 ורמל דגככ וככנץו וכניקבמ סיסיס ןיכע סוי6 לעו

 סעוו(תסו 0 יכוסכ ער
 יכט לעו | *יככב סו(

 סס סימלופקק סיטכועה
 05 סב:סרעכ יכ בותכב
 קכל קכמ סעכ 'ל ךיו ל
 ןיב וכדוט רטכק 6%
 וסב * סקס רכוומכ סקיכ=₪

 וממסכ יכווכמ רבסס ירכד
 וטעכו .וסיעכקו .רפיכסס
 ןמ ₪5 ססילע סדרי 3%
 סוסתפ תפנמ .0לו סימה
 ימה ססכ וטרכ 6לס רמול

 תיבה'מול הצור סבל עגפנ אוהיו ןינעה לעו
 סנינע הנתשנ אלו וילא םינווכמ םהש איהה
 םתקוהו טועמו סבור יפכ הנחשמ םנינע לכא
 עבטה ךרד לע סדובהו סתוקלחמו תשלוחו
 ונבל קרא עגפ סוצמישכ ונחנאו * הרקמהו

 עצפרי רשאכו ונדבא ונשדקמ חיב אוה רשא
 הזיא לעו טעמ וא בר היהנש ןיב ונחנא אפרנ
 ונב לשומהו ינכלמו ונגיהנמ קריהיש ןינע
 רוזפהמ וב ונחנאש הזה ןינעב ונתוא יזחמהו

 :יהלא תולגהו

 סעטלוקו סתקזסו קלעמל
 לכ תורוכב .ץמופ סכמס יכ
 סניסכמ קיסכ' טסלמס ככ
 לע וכנוקכמ לעסו * קוכו

 י*סבנק רט ו6 טפוסק

 לולו | * ועטמטמכ וככלמו
 "תוקלסמו סלעול מס דנככ
 לע לכס רוכזס כ סרוכמו
 "קופסמקמ"סכס ןיכע סוי6
 יסכמ לוס סכמס יכ רוכססו

 וכתכמ ת0ופרל | יסרכס
 ןיכעכ ץר6כ 'קס ווג סיסכט

 סכוע דיקפכ  ססנטקס
 < 3לרשיל קטע לסלכ סו(תפ
 תזמ קני 65 ןווכס דוע רספסו "טכועלו לומבל ומע
 : פרוטקס יכירקמ סיל "ית6מו סיטמסס 0 לכטפו ₪
 סיככולקמכ ףנכס לח כ .יכפלמ 16 כי רסס ףכקל
 וכוטל לפכו סרק ןיכעכ טרופמפ ומכ ףוסק ןיכעס לע
 תגלפס 30 וקרל וטעבו וסיעכסו ופימסק ורמ6כ
 סתכולפ קופקפ לעו סרק סע קדעק רשק לע סוירמ
 3ע לכ = 6וקס ןיכעס לעו : סוקמ לם ויסעמ רק
 < עגפכ :רומסכ סיסק קקו6ס 56 תומדסל ולכי לש
 65 תי לט וכל תעינפב 6 סול ןי לכ וכו סכל.
 תודכועס תותמס תומושס ךכ תע לט וסייכע סכקמ+
 שוקו *םכל תעינפ סקל קרלי יכ סב תולזמו סיכפב:
 ופ ןמיסכ ולטמ סיס ןכיכ ) סלנ6 טדוקמס תיכְס
 וכותבט רותה סע ןורטק (וספ ןכשקה לקע 5יסמסל
 ( קוט דדוס רמסכ תויחס רקע וכ רט6 סדסס כלל
 קכתשי רסלכ (יסס סעינפס מ .סכייכע ספנמכ לי
 וככ5 וס רסס וכתרקפת תיכ .תעינפב וככייכע-
 יוד יכלו יפוסכש .פוכר יכ ןכוקמס ורקלכו = רוק6כ-
 פבר סכיסב 16. רבכו .* םודקס תיכס ןכרקל זמל |
 טדמס תיב קז ךכל לע ענכ יכ רמ יכ ךתער תו <
 : סכייכע לכ6 +: סימיס לכ סט יכלו יכיע ויקו למסכת <
 יפכ סכתטמ וכפס 10 ןוסככס ןיכעל .סקיתוקסמב
 ."לובקו סתוקלקמו סתטכוקו סתקזקו סטועמו סכול |
 : ססילע ןוככ ןוסנכס תיכ רפפ סידווע קפל סח

 כ כס יפכ6 קודחסקסו + סיכוש כול * ליס כול
 מקפכ סרקמסו עכטס ךרד לעו :וקטשי ןפ סבל קלסי

 עסל סקירסקל קוקפ-

 ךלט ןורוסיכ .יסיו וורמס

 לפי סע יס6כ ףמ(קסכ |
 לוק! ת סכורכס םק לט ןקסיט(יק וזו * 56רטי יטבש
 םיכקסמ דס ותיטסרל ךומס סכו6 שרדעב ורפסס סמכ
 סכודמ'פ ) 6קלטמ סכודמ דס סכס6 סלטוריל 6
 80 טייס .יבב סופכוסו סיכסכ ( קלוכסו תכלטומ
 למ וסו6 יל קיפ6 6ריכפ (כודמ ןידק יל טייס
 יכע * סול טייק כ0ו ןיטוק יל לוזט 56 6לק סיכמוק
 ול6רטיס .טווסס לס וכל קש טיל םיכק6מ דק תכוכ
 ןכ6 סרכטנש ןויכ יכ = *וכתסמל סכור6 דוע תויסמ
 ביעלמ סיס יפלו תימלוע סכקת סל ןי6 כוס ל6רשי
 :ןוקמ סוט לכוס יתלכס קורפס רוכס וכ וטקכב וכ
 ןגל6 סיכימ 65 סכוככ סכוטקב טייס ץרסי ל
 ילכס לופקל וכל וכ6למי ולו לזטע לוק ל ןיטוק
 טרומו ךטוממ סע ל6רטי ס6ש קזב ול זמל + קכולמס
 ₪ סטילס תודס(קסכ וקל וק רכחתי .לוק) לטזכק

 :ספרקו סכור6 סתלקמל 9
 ומ סויקפסל לכוי קכיס רקפק מט וכו וכב לסוטו
 שכ*ס רכזומכ ףוב לכ סג .256לכו ס6ר לכ סוסט
 קיזקטסו וככ לטומס וס ודססב יס 30 יכ מס קזל לו
 ןיכעכ תול נסו רוזפסמ וכ וכסכ6ס-סזס ןיכעב וכתול
 רמ6 קכסו וכו סעורס לוד וכו סטככ קלודב סרמס
 וכתו6 סיזחמס רטסו וככלמ ורמ6 דנככ וכב לטוס
 יטכ6 לכ קיזחמס .סככס רט לוקס וכניסכמ עפ ד גככ
 * וכטועמ 96 זמר וכתו6 ורמסבו וכרטכס ומכ ליס
 זמר תולגסו לוזפקמ וכ וכקכ6ס סזק ןיכעכ ורמכו
 זּכ סדקש ומס וכקסופרל ךירכס קודקס רדעס ₪

 סע "
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 % ףל נל זמיט = ונש :רמאמ >> תדותי לוק
 וססכלש 5 ןטיס ורמ6כ .סלעמל ומרס- וכו סימעק ןיכ :סידרופעו סירוופע וכתויסכ וכעמ רדעכ ותויק סע
 'נימעס) ספ וכסכ6רטזכ וככרדיתפרועטנ ודטס ליכבס וכלוכ יס 56 * "וכו ור;ופמ קופגע 505 ף-3 3

 ו : תכטעכס שקספכ ירווכס לכיש ומסו סייל לכ וכמו וסערו |
 סועו ל יכ סז \ע סישרסו * פרכד .רטקכ סכפ6 .קיוחעו סככ לפומוס 46 יכ *וק כ 17 מיס

 הלעו ל יכ וה ןכ ירזוכה רמא
 ןמ המיאע הבשחמב

 המואל גחשת אלש הזה 'ולגבהרקי תומואה
 קרמכו קרזה ןמזה ךרוא םכע ןכש לכ זררחא
 םכהל ראשנ אר םהירחא ויהש ודכא תומוא
 םכראוןימע ינבו פאומו םכודפ+ שכהמ :רכז
 םייבצהו יימהרבהו סְרפו'דמו"רשכו תשלפו

 : םיבר םתלוזו ְּ
 ;רמ יכ בושח/ר לאו רכחה רמא ל)
 אדוה ךירברבךיתעיסש = == :
 ונל שרב 4 זרמה רבדה ופכ ונחנַאש ונממ
 רשא תורותב יקראה אוהה !ינעב תורבהתח
 זרב הרמאנש ה*ימכ וניבו ונזניכ תירב םמש
 תבשהו * םלוע תירכל םכרשכב יתירב התיהו
 סככיגזגו יניב תדר זרוח וכ ;ךב רמאנש
 הרותה תירבו תובא .תירב רבלמ סכותורורל
 ?רינשו ברוחב ע/רחא עפ ונהא תררכ רשא

 טכייולתה שנועהו לימגה םע באומ חוברעב
 'שרפ ומכו םינב דילותלכ שרפב םירכזנה הב
 ;רז יתלוזו וניזאה תרישו דו -ע ואבי יכ היהו
 תרלעמב ונ"נא ךא תמה 'לעמב ונחנא ןיאו
 ותאופרמ ושאותנש ףלשכק כ ףחשנזה לוחה
 יונשו פומד דצמ איפר הוקמ והו אפורה לכ
 הגה ומצעה גייחתה ותכה מאש ומכ גהנמה
 וליאת אל ןמ ירבע ליכשי הנהב םאמה םלשנו
 : תצלו ץרזכנ ונממ םכינפ רתפמכו רד ול

 עורו ;רארנקר יוגשמ רמול קרצור והונבשח
 :םכדאל שיש סיפנו:"מה םירכדה-ומכו והארמ
 םכהמ וינפ ריתסמו סה/לא שיכהל תוסינטסא
 : ילוח עוריו' ובואכמ שיא ישיא לדחו הזכנ

 שו לשל תוכוקסס ןק תסלפו סללו ןומע יככו

 ססוכ יפל וכו ספקי רמסס סמו וכו קבטקמכ
 סרקיס סכטסמכ קלעי 55 יכ וכויבע סיסי וספר
 ₪5 .רטסכ .ת6וס תולנכ סכתסת לס ובתלוו סלול
 סיסת יכפק חםוכס יפלו * סב .תובתשסל ובי36 סרק
 וןוכ וכתלוז סקול קלקיש סכטס[כ קלעו לס קכ כה
 סומו וד6 +: וכו קכתשת (לו וכתסכמ לשש וס ול נק

 77 שוקשלפו סלקמ סל6ולק6 דע פלפו סרו ורטלו
 ותוחשק סרפו ודמ יכ סלפו ילעו סידטכו : רוחקק
 סוסו ידמ פוכלמ ותוחטק סיכויסו סידטכ תוכלמ
 טק ולו6 סוימסרכלו = = * נס ןעיס ןומלרכ ורקפכ
 "וןוקרכססו 6 ו55כ סקלכ%ל סמכע יססויממ קומוק
 ויק יכופו * לנקל סע:ע סיססיימ סילנק וכיכממ ועכו
 סחלשיו תוכתמ ססלכ = סס) ןעס רט6 ושנליפס יככמ
 יסרוקק רכזט קכזכס יטכ(מ סק ילו6 סייככקו : וגו
 רכ5קס כותכב ירכוכק סק 16 * 'גקסקמ לו טכ פ
 סישכקו בותכס לכזט סי6כסס סק 6לסו יסיווככ ךלמ

 : כ ןמיס ליקזפוב כג ולכזכו סדמ יפכל
 5 ןטיס זס וכו ךיתעייספ ספ יכ -ףל ןמיס

 :קלעמב :'וסו. קרו לשלכ לוק ןכ <
 ןופל ףחמכס ספוסה : תק קברדוקכ רמ6רפכ'תס
 ךנ שי תפססק תש לזו יתוקוקב 'פ פר וכ םמקטכט
 זילע רוקט ורטכ לכל קטקב לטועו קלוק (וקס סל6
 מק ןיכעכ וקעט סכקו = <.כע ףסטכ וסט תפס פת
 - שוקו ף6חס יכרע ןוסלכ סכוור ומרופ רככו * ורשמ
 .וףחט טרסכ קלל בתכט וכ וכ כוכתמ ףו נקש ילוסס
 בסכמכ תיחכ ף36 ףולסכ ףלפכ סעטכ ומעט ילו
 סווס לכ ימלוכ ופסס טוכל יכפפס יכ ןוסכמ עססס
 ףתתחפה בורמ עלבכו יףסטכ רפכס וס סעילכ ןיכע
 : ףיחט רעו הופ ומוקמ שו סגרתמס סגר רבכו
 עכו'רק רע .ללכתי ףלפכק וכ םופסס חסכק יפלו
 סילק :ופולטכ ז וופכ ףוס ןופדפק-יכ כת 'פ בתכש
 לעכו :תוקל סעטסו ךפקס וסט למול סי"פעדל ול
 סיעפו ול = 5יטשי סכש פכ רבדק סכתכט לר וכו קמ
 שכפ הזכ ,ווכו סובר יטלפמ 35 רפי \ע רסכתלס "ב

 * סה 'קוספס ןמ קפי ליבת סז 90ו דפו .וססייקכט (חטכס סול וכפמוש וליטמסב ורמסמ רו(יב סולפק סט
 ןומדק יקלמ לכ בע סיר סיעשו יקוכפכו = * ספופרק'םולוו לע קר הייל וכעמס 05 קופי קוספמ יכ
 סם כותכ יכעס ןמ רכס 30 6 רוסיב סל ככט סכוכס וכו סיכפ רתסלכו ןמו רלס שלו ו 5 מ : תומילפכ
 ס קופה ןולכו ךקנק 3 כ םטק\וכו סילכדס ומכורסולק עורו סשרכס יוכשמ רול כור \ וכרכוש וזיכ וכלה
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 "תרוה.לוא "+
 סטכ טס ורמסכ כ מיס יעסיב קטס לט(כ רללס
 סקויקכ 36רטי לט סבכמ לוקלק תוליכזמק תומס
 לו והלכו רלק לו ןל רוק 65 * סקול נכ סיכופכ
 .תוכופכמ טיפ סישיש לדסו סזככ וקדמתכו סמ
 , סיככ רפסמכו ילוס עולינ
 :וקוככשמ לו סזככ וכממ
 כקכט סמ תעדי לכמ%

 לו = וקסרכ \ 6ל 6
 ככקס וכ .סככו וסדעק

 רופיבב יככ רבנ/ל6 ריסנפ
 קז לע 060 :סיכותכּמ
 וכויק 60 סמ פס
 :וי/ וכקטכס קוכפקלילוב*
 ול קיס לס סלרכס יוכט יכפמ ומעט *1ק6רבו ורמסכ
 וינע ךפסכודוכ יכ וירכו תכוכקב רדק לו ר6ת
 וקלמסכו'מסכ וכו ידמוס וכייק 5)ש עו - קיסמינל
 הוק 650 סשכמ 0)ו ורמש סוסו וקסכמ עול יכפמ סיס

 סלוס ןכבו = * קלרמל דוופכ סדמדמ = סיככס ןיש
 קתעכ 0 וחש * וכככז רט ףספכס )וה ןויד לע
 ויס קל סע ןתוי וכ רמ5 ךסוכה בוקכס ריב 6
 סיסזומ ויקס לע שוסיק גלפסל יכממ סיכפ סיריקםמ
 סוככ ופויס דכמ סז קיספ רמסו *וקו6 סיכעתמ]

 בוקכס רועשו * ילוק עודיו יבוסכמ סוס סיסי לדסו
 סחיכְה יכס6 יכ רכס לס ותעדמ וכרפטס סמי

 תובוסכמ שיש טיטו לדקו קזככ 50רםי סע סיסט
 ןוימד ידו לע סו .ןיכעכ גיפכסב וכזפ ילומ עודיז
 למל ורמשיו וכו יפכוטונס סירכדס ןמ ויכמ ריפסמס
 קנלפסב וכ רנו סיסיס לדסו קזככ ותויס וכקכסט סע
 ויככ ק6 = סד6 ריתסמס יפכוטמס סירכדה ןיעכ סבכ
 ופיסוסו .וכממ סיכפ רתסמכו 61ו ספושע בורל סָכמ
 סוס יכ רול וסוכבטס 6לו קזבכ סלמסב בילפסל לוע
 : סולכל וכיכיעב בטקכ 6לס דע ךכ לכ ס6מכו סזבכ
 קזיחש תיב 6יסוקכס ףוכב קרכזומה סוככ תפוטו6
 "יבופכ סס ויס ופשכ וכוטל ככרסלו ךיטמסל קיס
 ₪0 סיטיש לדסו קזבכ רמ6ל 05כ סירבדק לכ תיכס
 סתנלפסרוקיבל סלפכל יוסרס * ילוס עודיו רבופכמ
 בורמ וכעפ סיכפ וריפסיס) .סכב ויסס לע עורב

 : סתטכקכ (נמכס פויסוכטכסקו בועיפס

 סתו6כ : * 'וכו וכיימק ןכ6 רע לולו הל ןמיס
 :'כזכס יכופכק'כל ךועס "גט קסרפ

 <: סילכיקב כלכ ויס תועולב לזרסי ול ןמיס

 ינש רמאמ

 לשמ זרז ?ריהי ךיאו ירזוכה רמא קל
 ןכא רמא אוהו לארשיל

 זרמ םתוא אמ אל *ארשיו אשנ אוה רנוולח .תלפל ?5 יכ ותפוז 7
 : םתונועב א יכ םאצמש ולסכו .ומע .רס6ו ומננ)

 בלכ ויה תומואב לאושי רכהה רמא יל
 םכיילח בר אוה םירכיאב

 / : םלכמ תואירב ברו סלכמ ,
 :רואיב רוע ילפסוה ירזוכה רָמִא ול

 - זלולהל | ןמיס
 סנו נסקו כס וס טלטיס עמל ץיכס קו דכלמ"'וכו
 בוס קוק יכטק 6כ רבדס קכמכו קכו 'ץ יסכ ןוס6רכ
 סוילס בר וקויס מש 6וקו לטמסס וססיתס ר0ב ל וה
 - בוטסו ועמה רושיכ (ני ומנע רכס יפעו "וכו סלכמ

 ךוכ ל יכ ב50 ת לי רסל
 ומל .תוכז יכפמ ותטנרס
 עתפב סי'גרמ 6וס וסול בלו
 יולסמ וקענפיס סמ 10תפ
 סיעונק | סילכילס מ
 וסינרו 03ט קמ | * סנזקמ
 סקזמקס דע ערב ורבי
 םיילס בל שוק סזכו 6
 בלס יכ ספ6 | * ס)כמ
 פוקדל קכ כרב ץטסקמ
 וקענפיט סמ דיפ וינעל

 כמ ןכ לו וכ  כשתוט סדוק סעינפס תלטקכ
 סזכו סע ןמז ילוקס ססכ בכעפיס .ןכתי :יכרכְס
 ג לקכתי .לטמכס ןוכעלו + סלכמ תו6ירכ .כר 6וק
 סיטכועו סיפלק .סו נגיפי סתוכז דנמ ל0רסי יכ ןכ
 ספילע ודקפכו סקיטעממ סדמלו יפוככ סכרעתסמ
 דע .סוונק קופי כ ןעמל רוסיש ילכמ ססיתוכוע
 קלקי רעלכ .רוענק ןודכ6 .סלונק סת6מ יול
 סז ךכדכו'וגו יכומ6ס ןוע סלמ 65 יכ ורמ6כ וכתלוול
 ןיכטס קכדי ודי לע ןפולכ ץקוקיו קזס לק ךכדוו
 תגרדשכ וכלנ0 יקטק ןיכעק תברדמיכ סלועכ יקלק
 ומ לטבתכס ומכו סול סככרמ סז יכ בלס 336 טפכס
 ןמיס ףוס דע סירכדס יטרפב ביט סמ ללכ וסז 5
 רמ6מ סע סירכלק וסחייפי סמכ סזסק הקסו * לע
 "סלמ לע קכוטכמ םופדמ 63 ד ססכפ 'פ רקס
 ורמס לע קס6ס * רזעיל6 למ סיכס דס (עכד ןייעב
 36 ןוטסרס ןמ ןורס6ס סזס תיכס לוככ סיסי לודב
 36 ברקס ברקס לכ יכ'כק * סדכ נס תיבס תלות
 לקפסו ןוניסו רעכק ןמ ןילופ ןכ קיסיש יופר ק ןכסמ
 .סתיס 5 סידוכיל יכ יומנו יופכ לכס לכ 0)6ו
 - לכ סלועס לכ סכרד6 * רקי) ןוענו קסעפו קרו
 סע בקעול רעסו 65 תעכ ןכ סו רעכב םקו תפככ
 .סלככ ן- יככ ופכשי 03 ןכ לעט נק = קש
 וסתו * סלוס ילכו קוס ףוב ססל תויס עמל קפרטו
 .לוכ6% סתוופת רקס טיס וכלי סימס לכ יכ ךפסל
 סככ סכס ץימ6 קכלו = *וקסב רט6לכפ סעכסלו
 סיכומ וכסכלו ףקות סטעמ לככ וכילסו סקיפוענעו
 וכסכ6 ל יכ וכקע תסטסו לוד ג'י נכבו םכ ופילסב
 .ררפס ירסשו * וכקטט וכטפכ רק(כ ויער ן(כו ועע
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 רמאמ | הדיהו לוק |
 לוק יכסלמב וכיעלסע עמר ותו סלק רט( ת6סש
 ויכפ לו 56 וריזס רפ6 .לועילפ יכר לם וירכד ליבס
 וכסק ןיככ וכ סכוטפרס סלטס תבוסת לע 16 יפמ
 סק9 .סתיס 65 ןכ לעמו סלו לשכ ידי לע ויס סית
 וכק ץילו .סויקו קליפע

 וצ חל | ןמיס ינש
 ובכוסי טייוכס קעכ וכיקרט קעמ ס(טוכ כלקו ד'5 ים

 רכועמ רכעכ וקּויס ולפסט וקכ כל לט ופוב 06 סקע |
 לכל ביסרפ יכ ורמ6 דע ךפסס ןל כמרכו ןוניו על
 קנחמ סכסוממ תלסות סב = * סעכס ןש סמסתי ןכו

 תעמ6 לע ודע רפ6כ כל
 מו + ןויסכס .סכמ הז לכ םידימחמ סייאלחב אוהש רבחה רמא 2 ולו לע לק6 קיד סיפנמ

 %ע טופסכ עודיס סלנכס  תרע לכב ותוא ז=יעגופו יעיכפס תיבס .ספטכ לב ו : /
 רע : ס)עכס רקפכפ הבהאו'אנשו הריטנו דהפו תונוגיר תוגארמ לכו וידי וככוכי'ק םדקמ
 "06 סעלס רמ6מסו לע
 ו ולמע שוט .תיכ סכבי 5
 סלעיט עמ .סזכ תוכיר"ק .ןיפ יכ ספ ןייע וב ויכוכ
 ת5 עקשו תכסס סכמס *  וי'ע וכסכסט סמכ דילויש
 ת56ט ורמסב תור לס .תוללסק יתס לע רבל רטש
 לכמ רותי סלע כלמל ןוכירק ןכש יסדול 6
 ןול דכע לפרטיד %וס יכס יפדו סוכ ידכוצ ןימע רש
 ןיכ רש ןוכיש יכסו 505 לכד 525 שוק ךירכ (םלוק-
 ילכו 65 ןיטייטל סץכ ןיפויס ןיב 5כ5כ לכל ןימע רש
 ווק שד לעו כל 6לב דס (שגר פל 6עלעב סקיל
 36רשיו ןופייס 11 6כלכ 6מלע סילוכל (תיעכע(ב
 כיל * ןיפייפוג 6כלד (כוונכ ןיווע רפס וג ןנקכפמ

 ןועדי 63 ןיפייט לכד - וקולו םילקז ךוכל וסי6
 6מויק סיכד 623 036 55כ (כוניו ףתעו (רעכמ
 לנכ וקכ בירקפ6 65 ןיפייט ר6ט וכתלכוס סיכד.
 ןופייט ר6ט לכ ידמ ןיעדי 631 עויק וסכ קיל 7
 6ירטד .וכקלכוסו 6פמכס וסילד 92505 ןיבירק 9
 62 .סיכימ ןיקיחר ןיפייט רשמו 6כ5 005 (סופב
 ןימע רפפו יבירק'פידק כממל רש ךכ 353 "כמ ןועלי
 ילכ6 65 ל6רטיד 6רסס תלם = *סיכיע ןיקיסכ
 סיטמלו סיטקטל (כולכלו (פוכטו קופרטו .תולבב
 םילסו ךיכר וקיפד 6כ5 9סד .?וק יכס יזע רספב
 656 סיכוזמ ליטכ 65 ןיפייס ר6ט לכד 6מויקו כלו
 גכד [רירכו יקכ סיכוזמו 6מ7 לכד (תוסכו וכיב
 85 ןיפייט רט כו ןופייט )25 קכ6 תלופפ רזפו
 ץמטכ 65כד טיבו תפוספ לכ 056 ישסב ןיסינטמ
 מט לכב 67 לעו .* ןול יוחת(ד עס ופיקתכ ןוכישו
 'תערכד וריגס תספס וס פ6ט ןיעוכצכס תיס ןיפייש
 כמ שריר יקכ וסיש 36 "סולכ יכס לכמ ו5ל 5
 סועו יפיער ספי ךלכ בוקס 6ד לע 55כ 6ומ סיכ תי
 ספסו ךתו6רק ךיכפל סילכדה יתיכרס ילכע ךכ ןי6
 סיכוש סיכלי תויק סע 550 ןיכעל לבסס ירבד סע

 :קז יןקכ סו כ "
 תויועפסמ סס 56 + וכו תוגסדט = ףל ןמיס

 ןופ(לכ .סכייבע וכרכו רק טפכס ,
 ו

ּ\ 

 וטו6 סיענופו םידיקפמ

 וס :רטפפ :יכ תע לכב
 .ליעפ רב ןיכעכו פע לככ וליעפי לו ידימתמ סתויס

 = פלועו < 055 קלילמ 056 קכופמ קרוכמ תקלדק למ |
 למסכט סיפיבס קפכמו סויל סוימ (5 קכילס דיק
 םרעכ סתינממו קבב הינסע 650 סכיסו לימק סב
 וכו תכסל כטמ שוק .סּכפס ספ ב רועסס דימתסו
 סע דימת לכ תולעה) וספ לע קוכת'פ יטר ריכזקט
 סמ רכזכס דיזקב ונע ןכמלס לט ותקונחמ תויס
 וכרעקס רכס לע ותעדל טוסט :סרוכמס קל7ס 6
 .4ז סעונפ לע תורוסלו *סלילכו סויכ דימת קלודס
 ת(רוס .רונפסו סכרס סטסת 6) דיעת פע לכב
 תוספב קיפסמ ותויס סע וכוט קוכוטלב פורידתס
 רש תוילפפסס פעונפ סדמתסב בולפסל סו לכו ןכמ
 "יככד םינרי סכפי רסס לכ 50 ויל וסמעי ויל סוי
 ןיבעל דחוימס טורדכ ירכד סיק רכסו * סת לטפתי
 : .*לולמס ילפוחמ סיפסכ סירכל סכרק יכ לדה
 קוקס ככדכ תופכס רדסק סנע (וק סלודס לדעסו
 :בודמכ וככרס וטפשמ ןכ * ןוובמס .תילכתס ןיכעל
 ורדמ פוס וכ רדס ילככ רבחכ רכוש ולס ויל עפסס
 סלקל ולקי ירזוככד תכפהמ ודי לע תורוסל תוזכס
 סכממס ךבד לעג וקו "עגל לככו סעט לכו 5 לכב
 :זרכסמס ולוד ספכל וכישרס ומכו"וכ סכטו רסס לבו
 906 -רכדק עבוט 50 יספיתע רוכדס יכפו% ומיסיט
 יניתצס לע ןוככטס וס קנפדק ןיכעו = "וכ רכולי
 : ויכפמ רוגי רמפ ת6 פכ'פ בי סב יכ ובלכ קזפתיפכ
 י וקתכמ 55 לע בכסי סככעמב רס6כ וס ןוגיסו
 עינק 6% ךו עגנפ וכלי ןפ סרי ותויסב 6וכי7סַּפְסְו

 ןתשלש "קכס(ו שכמו סריטכו : וילט סנלדס לוכבל
 6כטפ 65 סיטודק 'פכ קז5 .סז סיכופס סיב קס(
 ץטק ו ךפיזע פז סיכות סכוס ךככלכ ךיס6 6
 כסמו ךמע יככ 6 רוטק לו סוקת 95 שטס וילע
 מרלמ 8 סכט רכס סכע6 *'ס יכל ךועכ ךער)
 ייכפס .סינוכג סעווס) ק0כ95 קכק5 ונטל ידכ
 * סנוס תרכמעב קופ קכקמ דקו לוע קכקמ דפ[
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 חרוהי לוק
 סעטס ןמ רדמ לס ויוכטרק(-ןומרו סכוכב וכטקקל 6
 לעו6כ .סריטכס ןיכע 5 ורקיכ-רבכו = *ןכלכז רט6-
 יכפיספק וכ רמס רחוב וקל \ל רומח ךמודרק יכניזשה
 * יכק6טק לכס = ךתומכ יכישו  ךל %ק 13 705 ךכנש
 וכל קוככס רול ףיסוסש
 יונשבו ךיפהב םכותעה שנע וגזמו זרונכסו סילק = יכיע לכ וכ

 חכוער ה בי"כאמה ידעלכמ תערגמו תפס ותמ ליקכק) דיעת .סיטנרתוומ
 הנישהו םיחוטהו תועונחהו ערה התשמהו סתככס ידיל ופככ טד?
 םירבאה ןמ ותלוזו * וב םילעופ םלכ הציקהו 96 קפק לכופתויק סע

 : החונמב :
 אוה ךיא ילראבהנ רככ .ירזוכה רמא ט) :ללל לכרות יט תוטל

 םירביאה .לכמ םי'לח בר
 : סלכמ תואירנ בר אוה ךיאילראב

 זדחיל ונ בכעת-ש ןכתה רבהה רבא *%
 ן גרס וא אלרומ וב שעתש

 ו-צ העגרהה לוטב וא הרוכח וא לולבח וא יוקר תופפקתמ תוככמ תע
 'ווסרופמס לק וסיכק שכול : םירביאה ראשב בכעתהל ,כתי רשאכ ןויפר

 תוערו6מ תדונס סוק 3

 ףיסוקל וככס 'יכזקל ןכ 4
 סל0ס יככ ירק לע ןיכע
 סימעפל דספיט לטפס יב
 כ לע יוקולסכירימויער יב
 ₪6 לוקת וסוענפיט 6

 קו לכו ויפע סלספ לופיס
 תוינעפסס .תלודב תטרפל
 : סלקט ועכ וקוע פי רפ6
 בורל יכ רקול סנול = * ךופסכ סיתעה סע ונזמו
 56 .ככממ רנו ךפסתי סקתפ .עתפכ כל לט ותוכז
 קזכ לכו = = * סכופסו .סותעה ףלחתס .יפכ כול
 יזע ךפספי תוכסמ סוס יכ ריוס גומ תופפחתס
 ספש תער עו קפסותמ יוכסבו :: וקמעב 6סכתי 05
 ןו6 סוקומ לכמ רכיכו סוטל ךופק שכטה ךפסתי 5
 תוכי6ס .ןמ רתיו .תוחפב ידית .תוכתסקמ טלה
 סילכד סטפק ןמ וכו סונכפעק ידעלכמ :סדוקה
 ךוכפפ סית נגק רפ6 סד6 5ס ופונ תכוכתמ סיכפוס
 ןמ קוריק קל ורכז טיוטק טע ןמיס ןוטלרכ
 וילכלכ וכורכז סע רככו וללכמ לגשמקפ תורתו
 רוכז) ןפכב ותכוכ סכע סי יכומעט ינו6 "סשש
 קלסק ןיפו סיתעס לככב. דימק סיכעקק סילכלק
 סטיקטקש טפכס תוילעפסו = *ךכ כ רודת וסט
 סקכ תטלוס ותלכס קלוחה די רטוקע 6וסס סוקטב
 ס\עתסל לוכי 65 וכר6כ רש(כ סונע יסוקכ סל יכ
 ס(שוכ סנע לע רופסס וכ תויקל קוק סוקלכ סקש
 : ויענפ .תריכזכ .סמידק ןיד ססל שי) כלק ץוקש
 סתטגרס טיסת () יכ קחוכעכ סירבושס ןל .'תנווו
 סליכפל לופכל )0 למ6 סוענפסי )ע שוק5 קליק
 .תטנרסכ .תלפתב וסינקי 5 סו סתע ץכ5 כורש יכ

 סיטנרתמס לכמה ילכד ךותמ ר(כתמ לכס
 0 ': הז רח קזכ .סי(כו ּ

 ,םטל ןמיס ינש רמאמ
 לקו ימ יכ וכו סיינמ בר וה ךיס טל ןמיס

 וכמו ץוק * דימ .ותימקמכ סוסי ינו
 :רכ\לעכ

 סיספולק  *לסיל וכ ככעפתפ ןכקיק מם ןמיס
 פוכסק קוריפ יכ 55 ורמב
 סכמ6 סוסתפ וקתימי כלכ
 תענק ןיכ סוכ ללכס ש
 ית%כל ללקק 56 קוריפק
 5ע סכמ6 * המס \תעבה

 סכורק סתוק סיכפ לכ

 6סרומ קכ קטעתט : ככ
 6 לולכק .ו6 ןטרס ומ
 יכיע קרקס * וכו לרובס
 קעכר6 סלסקב ככ רכז
 ןש ורקי רטס סיער סיטפס

 קחלופק .תירתומכ חילק
 רפסמנ סדשכ תועוכעבש

 יקלוסמ"קפכל יקאולק סקו

 ןכוי חכרומק | * סקוריו
 ךטרססו * קוריק ןמ תטדחתמ סעוכ לע ןפככ סכויכע
 לולכתסו- רוחמה ןמ קוטדמתמה תועובעב6ס ןמ סוס
 תורוככ כטמב לוק קרוס סעטמ ובויכע לע דומעכסכ
 ןסיכס יטרו'וכו ץריסב קסופס ןכל לופכת וקז ישו רפ
 ולוח ותויס ותוכיככל תי(רמ דכפ עדכ * רומס תסרפ
 בתכ ןכט סעודפס ןמ סרוכמו * סככלכ ו טדסתמ
 סכ ררככ סלסט סכמ ליס קרוכמ סיטפשמ קסרפ סר
 לכ ולע ןככו * ול נככ .רטכק סידפמס 56 כו כיסו
 לכ רתוקע סטודס וכרכז רש סיקיזכ תוכ('עכר(ס
 תוסרופ ועוכעב6 .סכייסנכ רסשכ סו(ילסןס תוסיל
 לוב גל קמילס עיבת לט רש: ןוידעו = *רכודשכ
 וטיכ 'ורביה זס תיסטי קז לכ סעו ועובעבס פרופ
 .טנוו תפרפ ןכמרס בפכ רבכו * סכויפל\ו 5 סטנלסש
 כת 56 ועכ לוטכו סתיכס סנופ ןופל וכל בפיו לע
 סקספ יכ וכל פיו קז סנו ורמל לע = וכו ךל תגופ
 סחמטה ככ עולי ןוכעס לזו תכ סיסו כלק תעוכת
 "ובקזק הז ופכסי 65 וכ תופופלס ירפסכ רכזוקו 6תפ
 .ססקמ סקל ככ .סקמ סיכר ופלעתוט כ ישולחו
 .סוסתפ חתפכו .כקרכ ב50 .סיסי :יכ סו6קפ עתפכ
 בלה ספשיו ףונק יכוכיסכ זפתמו (כוי ידלוקס סוקהו
 וכ םפ6 = * בע'וכו תלכ ןקזק לפס סכסו וררקתסב
 (סכק רסחו ףנעתכ ובפ :נפיו כתכ וכרופס סכסס
 ףופעכ גקפמכ .סדוק תיסט קש :וחורו וכ .תקיפק

 וכו
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 .חצ | דפנמבמאמ ןמיס ינש  רמאמ | תדוהו'לוק
 וה ילק |6כב רכוט ןויפרהו לוטיבס סכמ6 *  ןויפלס לע וכטקו לוטיכס לע ור6יכ לח%סיסירק * עו
 וו * ןוכטסל ןקכ הז ךכיפלו * ףסוי ספ קריכזב טיס בלכ 'סנ6למ סיס סס רפוסמקו + רכולקכ ססילס ןמ

 ל + :'ןכו ןכפיס ולמ6ב רבסס ירכד רוי רמפכ תיממוע סכקת ו3 ןישכוט = 2
 דקועמ בלק תויס לעו וסיכס תבסלסמ וכל סדקט סע סע ןכמ לכו תלו סכוכס "וכול אמ ןמיס
 וילע ותסנסס עכטס סס רומפכ טעומ רבד 70% 2 % 1

 וץפורביסס 6 יפככב וילע ךכוסל ו6רוב תעכסב = טעמ תויביכ ןכתי אל הז ירזוכה רמא 5
 < לפמ .כלסס ולמ(ב  ןוטסלסמ דע 'פ. סלומס כתכמ בלהשו תומה היה הזמ 0
 7 פשטו ןכותו ותיפכמסב ףוס ב35 שיט סויח ילעכ = = =והה וחכ ברו ומד תוכז ינפמ ותשגרה ךוכזב
 וקללכתס .רוכעב וב סיפיטמ ודי קמפ רש סילכייק = רתוא החודו והעגפיש טעומה רבדב שיגרמ

 וופ6 רקעי 6למ דע ססכ ורתסקו ותריופכ קלעו = רתלוזו תוחרל תלוכי וב ראשתש רועב וילעמ
. . 

 ל: \ ימנו יש: : | 0 - 7 / 0 5 1

 .% 0 700 :סוקספ עתפבכ 25 למ 0 2 9 6 41 ו : סיאלחה הנממ ושעיש דע
 וססככו "וכו ופטנלקו ורענ ןכס5 במ מיס ורעצ ןכ סם רבחח רמא

, 

2 , , / , 
 וכו ותטנרקו ורעט כותכ תרס6 = = וילע ואיבמ ה 7
 ללכ סט סיסי קכוכק פלו סלעמס ןופלמ וקו  "לחתהבוילעמ תוחדל 'בסה םהו'יאלחה בד

 םיפלקב ותטנרסו 25 ל ופרעססמרמול ותטנרסל : ובשותוש םרוק סתעיגפ
 ופמסתק תבס (יסוו0לס בכ וקו מיטמ יס סו6תמ
 ותעב ספי לכס פסו סעינפס פלחתב סתייסד לע

 , 5 יתערי ּ | - \ . % ? 1 א ייבוש ,באתוש ממ הלפ ,- י0ה סעו 7 הו . ,
 ענפ לכ לע סלקפכ רעטכמ ותויסס סיפ לע .סכוכס 0 - 0 0 %
 6 ילופו * רומלכ סילבישס רתי לע ופירכעו וקילקמ = סבח לרראו *ףככידע דוקפא ןכ רע ז 0
 יכ וקטנקס סו : סילק בכ סיכי ופביסכב וכ ורעב וניתובר ורמאש המ תיאירכה לבא - תה

 16 סיסיו סתעובפ קלקתכ סתו6 סקדי ותכיסכב  ןושאר ןושאר ריכעמ !גרשי ומע תונועל לחומ
 "סיכס ןיבמיס תולוקלוכו קכפס סקו'כו סיייכמ סס | ויהיו ונילע בכעתהל וניתונוע חינמ ונניא יכ |

 < =: רומ6כ תושירב ברו סי6פס בר ותויס ןיכע ל> = ורומא:ר השע רשאכ ירמגל ונרבאל סימרוג
 עפכקבעמכ וכטמ יקנו ןיכעק כו  רמ ןמיס = הנה דעירומאה ןוע םלש או יכ וילע רמאש
 וכטעכ / << : ָ \ |

 ו זרימהו ויתונוע ילוח קזהתהש דע וחינהו
 ומכו ב50 556 תוטפכ ךכרעכ וכלכ6 וכרעו יקל .
 רשוימו הוש ומצעוושרשמ בלה רשאכו ותוא
 ןכ ףו בכ טמכס ודי לע לוח של יסרכְס בלק תוסירכס ו

 סדו לע לוקיטלומ)טס .תולירכל סכירכ תפוס ספוק . דצמ לארשי ןכ היחה שפנה וב קבדהל גזמה
 לי%קט סמ סירורב סילכקסו *סלועכ יקניס ןיכעס  רשאכו יקה ןינעה םהכ קנדי םמצעו םשרש
 - :ס6לקו וז ןמו ול יסכ סתוללכ לוליכ סקיכפ רכע 56  תרוואתמ סיאלה ט.רביאה ראשמ בלה גושו
 קוכ קכוכס "וכו נזקק קוס וכעו וטרטמ כלס רט6כו ןכ סכגזמ עורמ םיציבהו אכמוטצאהו דככה
 לכמו גזומק סוס ותוקנעו וקריכי טרסמ סוס בלש וקכ | וגב סםחומדתהמ םיאלהה םוגיעי לארש*

 מוס דגמ שלטי יככ סע ןכ קיחס טפכס וכ סקבל יםהישעמ ודמליו םיוגב וברעתיו רמאש ומכו

 יפ יקלסכ ןיכעס סקכ קכדי סו דכטו סמכעו סטרט ' ּ
 "ַ ךכיפלו טרטיב לוע קר כו בקעיב ןו6 עיבס 5 >> -/

 טק ווסיו סטופ ורכחפס רט םיתוכה תעטרמ קל סככו6 סקסטמ רש ק6לתס לכ סכמ(ו = וע ויק
 ו .ךתוש ופיטקי ןפ ךכרשכ .וכטי 55 רמו תירב סמ ותרכו לכל סרופב .תובר תועיכמ וסכ ןכ לע יכ טקומל
 רפטמ בלס :גיסי רטסכו 60 * 'גגו ולעלת שווגק ךרד 56 סווכ שיככסו רפסמ וכר סז לע תורקול סמכוובו

 פודיכ- הקטשסו לכפטק קולע רלועתת סקכ יכ (כוטכשקו דככה סכוו 'וכו ללרשי ןכ.וסו סילק סירכי6ס |

 : אוה ןכ ירזוכה רמא ג

 ונממיקלאזד ןינעה ןכו רבחה ךמא ד*



 הטאמ | הדוח לוק
 תוספת ררועפת סלב יכ סיניכפ רכזו סיפולק 6
 טתווק5 סעוסרכ סנוע לע לסמל ויכיו = *לגטחה
 רטויה ןמ סנוע קטי רס6כ סילוד סיקוככ 8
 ותטגרָה ךוכז דג קכומסרב "רודס עורק הקול כה

 רקזכ ית6נִמ) י רומ03י
 םי6 סטו קוספ )ע פסכש
 דככ ןמ וגו סכוקק )רש
 לכו ןיערמ - לכ -ןיקפכ
 כו יפייס לכל ןיטתכמי
 ךיכז ויש כ5 * ןוירט סיב
 בט לכ ןיקפכ קיכימ כמ
 וקלכ ןיפייטד 'תוסילכ לכו
 כו וודס לכו ספקות לב
 ןיפייס לכב ירוטכפד זמולש
 ךיכיעכ קוסר יי 56ו יכפ
 קופל ופויק סע יכ 'זכו-
 בטיס קמו ירווכק יכיעב
 קשרי רטס כותכ לט וטוספכ
 םו3סקס קלו0כ5 וכל
 סת וז 'וכוועכ סתו6 וענפ
 וככו6 *  קל יס סרוקש ומכל

 ןכא הז תומכב רמאיש ךיניעב קוחריהי לאו
 םכלועהו ;דרצבוגחנאו .* אשנ אוקד וניילח
 תנקתל תבס ונחוא תואצומה ורצחו ההונמב
 םכיגיסזד תראיציו ונממ רכה רוכו ונתרוזר
 יקלאזד ןינעה קבדי וננוקתו ונרובבו ונכותמ
 זרויהל ויהנ תודוסיהייכ תע ויש ומכ םלועב
 לותה ןכ רחאו רמצה ןכ דחאו יאצומה םהמ
 לכהו *םדאה תלוגס ןכ רחאו סדאה ;כ רחאו
 ;רב קבדהל אי הקר קרלוגסקר רוכעב ;רוהנ
 זרלגס רוכעב איהה הלוגסהו יקלאה ןינעה
 ?רז לעו םםיריסחהו םכואיבנה ומכ הלוגסה
 וגיקט ה ךדחפ ןח רטואה רמאמ רדסנ ךרדה
 רחאו ךמעל דוככ ןח ןכ רחאו ךישעמ לכ לע
 זרלוגס םכהש ינפמ וחמשיו וארז םיקידצ ןכ

 המ = ןמיס < נט
 זרה ליס בל0ילסמכק לטיל יכ יכל ומוכטל פורק בל
 סו סג וכרוככו :ומסכותכוטבירוסיב רכטנ ותויקכ
 תעדיט וכי ךומטב כזט רכס רוב'וטלכ בכ5 רב ןוסל
 קכדי וככוקתו וכרוכבט זכה וקסכס 15 יכל הכר" וכו

 ןיסטו סלועב יק6ק ןיכעה
 יפדכ .ותולככ סלועק לכ
 ידו 3ע קר סו קוכדה 6
 ןכט + וכ סמועמס ק)קה
 ירכדק וגר7מ רודס וכסנמ

 סקיתונללמ לע קרוקמ
 ןווימ דע 63 ןוויסמ ןימ6רכ
 לטיו קידכ זק רכדקו זק
 ןכינמס וטכ רכ | יה
 קפור ןועייעבטק םירכדב
 פקק .'ע קר ק3לכב 55
 ןכממ סווט * ככ ייריפסה
 סכס 6וקו תולרק םוק
 שוקס רכס .לכב תייר
 תוכתכו \ * קורה תלועפל
 סיקפקס רתי סע רועה

 "כי ססמ רכוח ןיעס לכס : הלוגסה טרופוט תמק יפל קוקר
 תרטטזלו םומס קז יא קכ רבחזר ?רוריעזר דבכ ירזוכה רמא ל" וענפ .רט6 סילק לע

 סילכי6ק ל(עכ ידה ןכו ריעהל זרבטהו זרימדו 30 סקיעוכוע תק סתוש
 = וכרעתכס קמ דנמ ופו6
 26 (טכ לסרטיס ולושיב סיפיו '1מ0כ היסעמ ודמליז
 ןיידעט ויס סע קיעוכוועב ולוס רטח וומוח לכ קייל

 ןוימדל תפס יולמ דע'תסנרסורססמויפקכ'טינרק 6)
 ינקק טעמב דימ םיברק 56רשיו "כרכז רטשרכ65
 ןוימדל ותטנרס וכז) קוו ןולק ינעופ רכממ וכ'כלכש
 לנככ י תוכמכ סלועקו קרכב וכקכ6ו : רומכ בל
 . תורנסו = : סילכישק לכמ סי6לס כל בלק ורמ6
 כמקט 6 דבככ וכתרוק תכקתל קכס וכתוק תוסכוקס
 סיניסק תזליכיו וכקמ לככ רוכו + סלכמ קו0ירכ בר
 תלוספ ךותמ לכו6 ררכל קכס תולכקש 5 וככותמ
 וככותמ סי6טסס וללק יכוקלו וכתו6 רסטלו ךכולו
 ס)ועכ סכיכט סלטקט סייו6ר סייקכ וכתויה לע-
 וכוש תורכס ךופוטט רעונ ותכוכ ילו( *  וכפועכמ6ב
 כסומל סכז6 לגיו סכלכ ס ענכ לש 50רשי יככ 6
 רוכ .וסזו ילקב ופע סתכלכ ולכי סקכט סיעסופסו
 סיקידכ 'ק יכרד סילש יכ ליע סינוסק תשיניו רכס
 .ופרקמ סז לע יכס סרוקו סכ וסכי סיעסופו סכ וכל*
 ורכטכל ל כורק * סוכת [פ/יקש כדכו .כסכ 25 יכיתכד

 סול קנס סקמ 6 לכל יכ <
 יכבלכ סגו * וכממ .תסכויס סלועפס רקע 36 דסויעו
 םכרוק בפ קטירסמכ ולכ יכ וכיסר וכסנמויקוכ5לעמ
 ססירסס | תלועפ ןיפ סיכומ ילכמ סילכו סיבר קלקמ
 מסה ידו לע קר ותמדס דדטלו קתפל וכ תמלטכ
 טועטו סככס רספסו ועל יכלו 'לקכק וכממ יטרפס
 לכ ישדכ וככי6ולכ סליס ןכיוקסעממ ילכ (יכוקל
 סופכ ייקכ סקו קנו נסק .תלונס *ע קל יקלטק ןיכעס
 בלק סקט'בכל ירכל'יקל לטיל בוט ךס מפכו 0 ורכז
 סמו מ ןמיס ןםפרב ורמלמ וילע קדכי רסס יתימזה
 טז סייק לוז ןכ רקלמו = * ןתלוצכו סלק כל (וקס
 גוסב סינוע ץלטי 26 קשור סיס יבק רס לע ולמעב
 לכ קכמפכס תודעו = *יכטמסל ק36 לכ 6רבפ ךורב
 יכ "וכו וכב ץכיכת ליכסב 55%רככ 05 ולכ סלועק
 סלי .לעט בק לט וכיע תככ קלוגמ ידיסי סה סכמש
 לפס ירכדק ויו" ןכ סקבדל ליעכ ותס נשק טטופת
 סיופ סקו מיס דע (!3 יסממ5רכ רבד רט6ל יכורק
 : קקל וטמ'קכ ול בינק רס6 לק לקס סע ימיכסמו
 55 :וכו תימדו רכס תוליעק רככ המ ןמיס

 עוריִעָס

 - וכו 'בככה ליכטכ קלקככ



 תרוהי לוק |
 תמלפס 75 ןטיס ךתכווכ קול גט קעפ קלע 8
 ותררועתכ קוקס סרמ6כ ל6רשי 3ע ידכע ליסש סכס
 6פכ וס וכייפס ןכ6 ורמ6מ ₪ ןמיס ךד נככ קפספ
 ןמיס םירכ(כ ככ תופוסכ 3(הםו פימד ךכ ידי לצו
 סשכ ןוימל וס סכעשו ול
 65 .ןתלוו| סכושע) לולה
 "יטפסמ ךש ויפויכ ויש סמל

 "וכו 'וטורפסמ סככ קפרכש
 לטיס ךרבדכ ןודכת על
 לעסו רכיב ב5 קוו
 יכעס כדי סקלוגס יד*
 תרכד רססכ 'לועב יקלפס
 וכילר  וכסכ(ו * תמלוקב
 וכר תוטוטס רססכ יב
 סיפנממסימורפ לט תובכע
 360 = עדובעל ססנע 6
 נילפסל .טילסכ | סירז כ]
 לעו סתדוכע %ע סליקפס
 כקעי קלט לכ 6לו'יסלסמ
 לככט יעל 6 יכ6 כשמו
 ךורכ וזוסכ "קבע תל וכוס
 * סיפונסו סייוכע יש חוה
 סת סכקומכ ססעפ) קכלעב סויפ סק רש6 סייחס ןמ
 : וכוטסקט קמ יפל סויסכלכ סייח'כיקש קכ סיקכדס
 ןוטסרכ = סוטכטק ןמ 5 יתמדקפ סמ ומ מיס
 יססכ קת( תידוסו * טכו זכו טע ןץיס /
 סנכ סורכד *וכו ברקפסל ןכפי ל יכ : כ מיס סמ
 וכ בוטסתס = : גלו 1כ ןזימ יסיפסב ורכב סכויבב
 לכ = * סל קמולקו סעיככסו פולפטס לוק סכרוקס
 תולפטב גילפקמ לפכסו סיק)65 סעיככסו תונפסק
 ןוט(רכ וככפכש וכו סור לפס יוס 7% 755 ךרד לע
 וי56 סידקקפ סמ פסכשוט םינרקס יפלו * 6 ןץימ
 סופעזב ס5 יפ סיקל6ס 96 / ברקתסל ןכפי לט
 וכ וזע רופסס טז 3ע 5קק סיק50ס תו .סיווכמ
 'וכו .בוטחתס ולמס קו\ סככ לע ירוריב 15 קיס 5
 וכקיסמ ךלמ לס וכולכז כט רופסק ךפשס ךותמ כמו
 לט6 ופכ 05 ורמ6כ טק מיס וירכדכ סלוספ ועכנ
 י\ע סטק קוכ ן6כב רבחס רמ6מ 36 ומר = תמדקס
 ןפסכ וירכד תמגודו 'וכו ךפ יתמלקסמ קמ ךתסכש
 סילקב סילזנכקו ורמכ 3כ מיס יטילטכ ול (כמת
 סוק3פק 96 ברקתס5 סינדתשמ 002 .סהיככ יפרוטו
 תורוקל רכחה תכווכו וכו יכרקתע ןיפ וכרט רככו

 מש המאמ

 םישורפהמ סככ 'ארנש ךירצ היה לכא'ומרלו
 : םכתלוזב םהש הממ דתוי םידפועהו

 ךתהכש ילע :רשק ;רמכ רבחה רמא וע ךירכ סיס יכ ךפול רב(
 ןמ ךל ותמרקהש קדמ

 יכונמכסה ארה םהב התא תידוהו םישרשה
 לשעץמב סא יכ םיקלאה לא ברקתהל ןכתי אל
 ?רברוקה יכ בושחתקר םיקלאה תאמ םיווצמ

 ; םהל המודהו העינכהו תולפשה אוה

 בשוחינאןכו דצהסעןכ ירזוכהרמא ומ
 ומכ סכירפסב יתארק ןכו

 האריל סא יכ ךמעמ וש ךיקט ה המ רמאש
 טפשמ זרושע סא יכ ךממ שרוד 'ח המָרמאו

 : הברה הז תלוזו דסח תבהאו
 קכה סהל המודהוהלא רבחה רטא קש

 טכהו םביילכשה סכיקחה

 .טצ | תמזמ ומ ןמיפ
 :תריקטכ 050 גפפולס תוטירפס סיולק סכלוקס ןיפט
 .'סולשכ רשכיטומכו ויטפסמו ויקס ויתוכמכ'תי ורודמ
 וותודופ לע רוכדק דחויי סנ ס55קו וז ןמו חט ןקיס
 וככומ וכלכפ סיקל6 רכועק .נקכמ .ליחקמס .יטילסכ

 כמ וכו לועס ןמ רזגכ
 .ףתכווכ ןיכס 59  ירזוכס
 : וכיטס ןכ לע .ןיילע
 קדגק שש ןכ זמ ןמיס

 ןכ ךרכדפ לר
 6יק .הכלוקק יִכ פוק
 םייקל6) סעיככקו .תולפפק
 סע סז רכוסיט יסכקכ ךל
 םוט סיסי :ןעע) .קדנק
 תולפסק ודו %ע סימסל
 תוירכל  םוטו = סעיככקו
 : ףודרו קדנ .קדכ רט(כ
 ומרכס דכמ * בסוס יכל ןכו
 * וכמו תל6ט רסלכ טוטפק
 וכ יתעד | סכווכ רככו
 יפלק ןכו 81 ןוינע דל
 סיקוספס יכטו וכו כירפסכ
 פיפ סקע ןוטללק ץיכקש
 * קעיככקו תולפטק לע

 : לכס 5ע יכסקו
 טייפכטק יקקס סק סק) קולק ק:* מ ןמיס

 לסעבט סיטעמס לכ .ת6 יתיסר וכו
 ו" ןמיס יטינטכ רבק לט. ומעטמ סכסו טמטס פחת
 ןומס == ץרפס לכ סכפכ קלעו ססיכיעל סמק פלס
 ףדוסת סקיפ לע רש6 סיינקכמס סיפעעק סק פק
 זקער פל עול ק6כופ 62מ360 סויקס ןיכ קנקכסק
 ןופעכ [וכיקק ססיכיכ סלטי 63 סידעלכו ועלכ סייס
 םיקפק 'כס + ץנויכו סיעכס סע לקפסקו ק/סואק
 [סכק רסומכ סכוימ לע סרומ לכטקס  סייפכפס
 עורותס 'גס = >.כויכו סיקל65 תולפזכו .סעיככב
 טק יפו סלל סתוש קשעי רס6 תויעעפס תוייקל6ק
 * סקעט 55 עינסמרלכט רוכק סע ולבד לוקכ עועמל
 ןוט6כ רמפמירקעס לפכ לכס קלע ת6וק קקופסקו
 %עו * תוקפו + תיעכט * קיסומיכ פל ןוכבסב וז 'פ
 טרפס סע סלותס רושיככ ויתולעופ 9 ףיכוי סיפ
 רכל ספ יסיו * תוכמכו תועדב יתודמב * טעומ
 בווט וטפכ 6 סליס קרס סכמש ף* יכ למל רכסס
 סוילכססו .סיינקכמה סיזעמה ינוס תריסככ ונמעב
 סרעסלו סלב נסל לוע נככ טפסי 93. רוסכו ןנוסכ

 1 % 6 כ



 רמאמ הדיהי לוק
 "קטק דימיכ קר וז סנו לכס לכס וכ ותוץי ןפופ לע
 ססיל עמ וכלכפ ןיש סייקל6ק סיפעמק לכ6 + ומ
 קו לכטס ל26( סימלכ 1 ) סיקדכ סכיו לקעו 3.
 ויתופופרב פורס 56 סלופק עמשי רט6כ סיעעפכ
 'ןיו וככויו וכו ויו בקכ

 חמ | ןמיט ינש
 וכ וימימ 55 ףרעב ומס סוס תיעכטה ןוימדו תוכמזל
 סירעסקה ןכו קעספלו דל עכטכ סדוק יפ ועב
 סעילקכ קז רש .סוכ .סלולס ךלל ולכסל סוקי ףק
 0 ודקי ודעעי ססי6 וכ6 לוק ןמוכ ס6ו *תיעבט

 וקוסיכמט סמ לכ סז 3סכו
 ךומתי שוקק סוקמכ וכ
 תויעקטק תורותס ירבד
 סיקל(ס ונמ רוטט * ךבפ
 ימילעס קלחס .ע יכ .סימו
 זקל6ק ןיכעס לוס קיס קוס
 סיכטק לכמ סז ןילו קמוסכ
 סככס קל סכיספ סימלוקט

 :לבככ יכס יטילטק

 תרומרוק תיקלאה הרותל תועצהו תומדקה
 תוגהנהב הידעלב רשפא יא ןמזבו עבטב הל
 5הקש דע סכדא ינכמ ;ריהתש הלהק וזיא
 םהינוכ ;דצ ח ולבקי אלש רשפאיא םיטסלה
 רשאכו םתרבה .תדמתמ ;קרתיח אל אל םאו
 "ורות כ ולקהש ןינע מ נרשי ינכמ ירמה עיגה
 רשפא יִק4 רשפצ תרויגהנמהו 7רוילכשקד
 רשפא יא רשאכ ה%הק לכל םהידעלבמ

 ירס6ס .תושיכקל יסרכס
 "וונקכמס .יקפכ ןיכעס ןכו
 פומלקס סס יכ סיילכססו
 .סרותל תוויטרכס .תועכסו
 ₪ ועדוק תיעטטק תיקלק
 * ד ןתכס יכל סנ בט
 ו5 יכקט ןמזכ כג מדוקו
 :נזסכ ץ95 ךכד מד ורוד
 רט6 סיבטוקס סס 6 תנסכסב = טקילעלכ 0

 תומול6 .סכיבוטק סקילע
 ןמכב רבס לש וירבד כ
 %ע 55 יכ .תורוסל וירפלכ סיסו > כןץיס ףוסדע
 סיקה ל בלקפמ סדק יהי סדכ3 קדנסו סעיככה
 תויעמסס .תונמכ 'ס יפ (כוע לכ לעיכ וב סקבלפ
 סמע ךקוטני 05 וכ תפוק סדוכעסו סדק סיסי
 זערס סודכועקו סיטולפס סתו6כ רזסקלו 98
 דכועק כס סקותמ קר *  המ ןמיסכ סקימע ילווכס
 ס6 יכ ונעמ םרוד ס ןישיכ וכמע ךותכ סי
 "ובו ךמעמ טרוד 'ס סמ בופכס רוסיבו * דסק תרופ
 תכימככ סיסי ול סמודס סמ ותלוזו * תמדוקכ וכס
 תולטב תוילכטסו פוינקכעס ויס רפ6 סקס תולולס
 ונוס | 'ויסרכס ועכס מס יפל ןתויס סע ס36-
 יטולטק קלפס סקטט סכ מ סיס ןכ לע רועפכ ויעזוסס
 וכוסיט ססמ םרוד סיסו סימדוקס סיכסס סעופל סש

 ומכוי עמל ועולקסנ וסרכוקט סמ .פריטסב סכוככס ל
 למס תכסו טפטמ קוסעס 65 יטילטס קלקס רעילסל
 רומפכ סקמידק קסרכוקט 036 סריעטב רקע סיס
 ינפנ לכ ורוסי ןככו = * סמכע דנמ סינפט ספויס סע
 יסלכז סדקפ ךלמס ילכדע וילע וטכי רט קפסק
 יפנו סק סכס יכרבפס ילכד 56 ךכל סיס קתעז
 'ובוסכעו תופי סיכפ רבסב לכל ימעטו סיטט לר

 םיינקכקק סג "ינכטס סיקסק סקס קעולקו
 ךו וכרשיכס ומכ סלעממ ררכוכ ססיכט יכ סזכ ולפככ
 קי "וכמה רדסס יפ לע קעס סנ סייגקבמס תויקפ
 לככו = סיילכמ ספכ סיעפל ול לכוי ןכ לע ומט ססכ
 תולופב ולקקש ךומסכ ורמפב יטרפס סטטב סרכז
 תומדוק וכו 'ומדקסס סח :'וכו קויבססמהו תוילכטס
 תיעכו סיד ןוכ סמ תעדי רכב וכו עכטב 5

 סלמת 60 יכ"וכו לס ויש
 לולכטס יספק וקלכ סנקכס |

 לכו וערי לכל ינעב רוטעפ 6יס יכ סיזל05 סעוכככ
 קר ךלמיב65 סקרכ6 רמשמ תופרל (כ רוס * ותיססי
 ל 6 6 וגו יכונלסו קזק סוקעכ סיקלש תשרי ןיל
 יכ וגו יכונלסו סוס סוקעכ ןוכסחו ןיד סטעע ןי6
 ויסו כולמכ הסרת קלכו טפסמ לזבו שר קשוע סכממ
 ככ ירתסמכו סלפסו ס3יל ןוסו6כ ססיטעע ךטפלב
 יס 600 תכומש ספ יעיטומ ןישו סיקופע לט סטפכ
 וערכי ויכפל רוט סובב לעמ סוכב יס בוטסל ססיכיכ
 סיפוסוליפכ פועלכ 6יבכ וכלי יכ סגו ירפע ידרוי לכ
 6רומ עכע סיסי 'פנטקס ת6דוסכ ויפ 65 סטפכ רט6
 פכדכ וענע תספמורטויו רבדס תקדנמ'סילע סימס
 יש מ65 ףיסוס ג ןמיסכו * 5 ןיס ןופלרכ ףוסופיפס
 * וסומכסיבט ךרדס )ע טפכ נילס סיפוסוליפס פלכ
 סעט ותולקב שע וכוכ6 קרכף ירכד ן גוסס ולע ןככו
 וכ וקס סוקמכ סיק)6 תרי ןורסקל ותנירס ספק
 ןישו רקסכ סטו טפכ ותוכל ודי 6 שיש סיל ידעלב
 סיטפופ ומכ סיקמ6 תימ ר6כל ךלוכ וכל ןיסו * ליכמ
 לע מפ סמו : וככופס סכקס ספ ר(יכפ ועכ סיכיילו
 "ים ילטמ)קקלס רמ6מ דע 6וק "וכו סיטסלק לקקש
 -ץנוכ רי ןוס לכר גו סדל סכר(כ וכתש סכל קי סש
 קדמס יכ וכלכל סיסי 9 םיכ וככופב ליפת ךלרוב'ובו
 :תלקלק תעטכ סגו ספרכס דיקסל ססיכיכ יסרכס
 עכבב וספעי יכ קמ ןפוסב ססיכפ לע סיס סרי
 וכ6 לוקו סמע וקקעפס רט6 ססירכמ סע תוקטעמ
 67% תרעסע סופל לככב %/ וריכזקט לסל סקילע
 9550 .סירכדס לכ *'וכו ורמ | עיבס רטזכו :ילק ףק
 טכוכ טירעומכ סירכס סיקוספס דוזיכ 50 סיעינמ

/ 



 רמאמ | תרותי לוק
 ספושיכו* פמדוקב ירזוכק ודגככ םיטסס סמ יפפו ו

 5כמ רטפש ישרטזכ :יממדקס רט6 ירכד חסב ללככ
 רככ *'וכו סליכממ סייעבטק סילכלס ודעלכמ לוח
 לפסק ת6 5 ןוימ סוכו טע ןמיס ןוטשרב ופרכו

 ו תמ  ןמיס = ונש
 ול: תס ישולו וכ סשעכ ייכלס לד לע סזכ בופכס
 ,:ףכוכ סיסט סמ תפקכ קל וכיכע ןישט וכו תולותס

 1 קלקכ לתויסשנ לוקוס ותלפקס לע בייסמ סעטס
 לוקכוב י\\ע :כסט לקעה קפס י5כ זק לט6 יטילטק

 תכוכקמ סיינט .םירכד

 "יספולק 5301 סל6 לופוב
 יייעבט ינלב ילבד ופרקכ
 סקמ .קטלסס רכז קתעו
 סכרכ ללונב סיעסרופמה
 ילעלכ יכ סדס לס ותיחמל
 קמע סיולכק לכו קניכְ(ָּב

 תורטפ6רעומק 55 ןסככ =
 5נטמכ ןכ ןיטט קמ ותויפ
 ןיסס = * טפכס .תוילטפסבמ
 ומכ .סכייכעכ ץוסכ לכל
 פיופק ויק סעו יולסב

 זק חכס דינגעל יסרכס
 כל ססרפתמ וכייבע ןיש
 קיה ןכ לע *136 סוסלפב

 פטה ןז וכ36 רסכככולכו
 וככל .ןיפיכ ןכ סנ ףסוב

 הליכאמ סייעכטה םירבדה 'דעלבמ ריהי לכל
 .?רציקיו ?רנישו ;רחונמו ?דעונתו :ךי*תשו
 םתלוזו תרונכרקב תודובעב הז םע וקיזחהו
 םחמ קפתסה תויעמשה תו קמה תורוהה ןמ
 "ירמושש תורותה ורטשתש יאולו מאו תוהפב
 ךרדהו קדצה תלבקמ ו הקבש תוחפה םתוא
 תרורותה יכ ארובה בוטב האדוההו הכוטה
 'ורוחה תמלשה רחא אג :םלשת אל תויק!\ה
 תלכק וילכשה תורותבותוילכשהו תויגהנמה
 קיזחה אלש מו ארובה בוטכ אדוה הו קדצה
 ;רלימהו תכשבו תונברקב קיזחמ ךיא הלאב
 וקיחרמ אלו ובייחמ לכשה ןיאש הממ סתלוזו
 'פסות'רשי ינב ודחיתה םהב רשא'ורותה םהו
 ןינעזר ןורתי םהל היה םהבו תוילכשה לע

 + וככופב יק30ס ןיכע יע
 קספס וכ סייספ סל ₪

 קיוסיט ןכתיס ןולכ קוק
 פולותכו "וכו .יל6לסיס
 קדנס | תלכט = תוינכטק
 * 6לובק וטכ .ס(לוקקו

 סעב .תוינקכמק 5לכו רוק
 , "מ6רב סע רטסכ תוילכט
 656 ןד ספ6 ישו (קספק
 6וס לסיכט טלפס ןיעכ

 י קדכס לכ ורמסב ווגע
 + םוינקכקק 7נככ קו
 רכט בוטב קפדִוְכְהְו

 : תוינכטס 7נככ (וסו

 *ובווחמ לכס ןילס קמ
 0 טכ וקיזקי ןכ סל ףיסו

 יפכססש סמל סכל קש 5
 סל ןילו סד6 לס ותוטל תסע לופיט סע קל ןפככ
 ךרעכ סייעכוט סץלקו .* ולס 6 ולכל סולב טילש
 תריחכב .תויולתס תוינקכלס) תוילכטס תורות 6
 סכמ6 = * בוט רתויס דכ ל סנוכק ןקתל סד(₪
 סור סיועכט וכלב סירכל סו6רק רט6 סיפפולה
 סייעכטס סירכדס 36 ךרעכ יכ ספ6 סתיק תרחא
 סיסכס ול ויס * סד6 לט ופוב ןיככ סקמ רכוס 6
 לכו סייעכט יקב סטל סייופר = *וכ תוכסל ץוחמ
 סוכלכס סידדנס ןמ ורכדס ןיסכס) ולכ טיפט סלא
 פירק ספי ויתפטכ ףטכי ותכיסב ףולמ יפכו 6
 לקסו תוספב סקמ ןקפתסק .: סכס תקפו קכק חל
 סיפרטס .סיכותכס .רוסיכמ וכמלקספ מ וקו"וכ)
 תויעמסקו רקע תוילכטסו .תויבסכמַק תויס לע סיכפ
 קרוק קל סקס. סיכותכק ןיכע ןי6+כ ל(יכו *סלפט
 סיס ופפכ לכ .תוחפכ סקק קפתסמ סיקש תי וכוומ-
 זו תויבקכמסו תוילכטק סתרימט ןיכע ול קיפסמ
 תויעמסס 'וכעס ועילסל קיסרכה ןתמידק ויס דכמ

 תוספסו טעעס סק יכ סקס סיקלח ינטס וקיפסיס
 סלילי ויק סמ 'ע קלפקקק ססלפמ 696 * רכודפכ
 נסה 3ע דיפקמ ופגע ספרס )ו וכזיס קוקלוסמ
 קפס ילכט <תעמס 6סוור 62יעמ יכ לכככס יסילטק
 ןושפו = * ותפב יקל(ס ןיכעס לוס לטפ6 סיס 9

 פיס ךכט = > וקיקרע לו ורמו = * ונע .סלומ
 \כטסט רכד כ סכשי לכו קשרי לכל סרוק לט סכרל
 :ןופ6רכ וירכדמ רסכתספ ועכ רקס וקמישיו ןקקיקרי
 יכב ולסיתס ססכ לפ6 קורופק סקו : טפו זפ ןמיס
 וינקכמס ללכ סכס סג וכו תוילכסס לע קפסוק שלטי
 סוס לעלקסו | = סימעפ לז קטע רס(כ תוילכסב
 סייק36ס 26 % פיס יטילטכ ורק סומו סיכסמ
 סכיש סכניסכיט יס 56 קמושב לוחל סקילע סיפסוכס
 "וכו סיקנוחעו סיטרופמ 13567 וויכיט דע סיעודי
 פסוק 9ןקס קמ רושממ ןכקי 550 ןפכב ותכוכו * 'ע
 פסול סטעכס וס רכלס קרימס ילב סמ לבל לע
 ודוכעב 16 סיקיזסמק לש לס ןתוכבכ סז רפסו וילפ
 תוינקכמסו תוילכסק תורות ססיכס סע .תוככלקס
 תרימס דח6 ףולרי סכיפ רעול רכדק .יזכנט כו
 ומגע וקו -וכייסתי ךפיס סמעט עדו 05 תורות
 ץפס .לכטק לטל תוינקכמו = תוייפכמ ורוק םעוק
 ןווכט סע וקזו *  סמ ססרפקמס סעטס דנמ סרקיב
 וכ ךירקסו וכו לכטק ןיסט ספל קפחע רלעויכ ויל

 םורותס 9 ובייחתו ךי עדי 93 ורמסכ ךכ רחש
 : וקפ6ס ןוכעס .ןורתי סה סיס טסכו : וכו
 רטפמ 'ס רוח לפסכ ידטס ] כרס כפכ וב (כויכ
 סרוק ןע .תוכמ ר6-קוכמ לוסי לע  .פ-ב- לכ ב

 +? % כ לכ |



 .הרוחי לוק |
 136 וכויסתי ךיש : תיק36כ .סקנמקס ןולתי

 ןפו6כ פלו ךכ .קויסנ וכייומ סעיכפמ 'וכו תורות
, 

 ווק לוככ לכו ךי< :רכסס
 לע סטו ::ג יס יעיברכ ויפודוש לע דוע רבדוו
 - רכוומכ | ספוככרק

 6ק רוכד ועמט ךילו :וכ
 וקנס | רוכדק | סטנכט
 רכזככ .סכו6ל עיני ןפוסב
 ןי6 מ6כ שפ ןמיס ןוטלרב
 ספנכ ךי6 סיעדוי וכד
 רוכד בטס דע ןמעה
 ךישו :וכו וככו5 6 ערקו
 רפסמ ומכ וכו ססל עריס
 ףוס דע .נפיסמ ןוטסרב
 סוס ךרדק לעו 3 [פ ןמיס
 םרוד 0 סמו סהל רמשכ
 -'וכו ופס סכיתולועו ךמע
 וירבדכ סרופיב סלע רבכ
 ליכזק 65 סכל סיעדוקס
 'ק קמ קוספ לע קמוסמ
 ספ יכ ךמעמ ללומךיקש

 ול נככ וחיטס רככו סרי

 קתע וכ [פ ןעוס ךלמס
 טקולסס ועידוק | ילסל
 'ויבקכמס ורותסמ .טלוטמס
 יכו .תויעמטסו .תויילכססו
 יקנ6ק ןיכעס לוק רקע
 כ | דעועו סכומ סמו(

 ויס סע סכדכל תויעמסכ

 ןמיס ינש רמאמ

 .ד ןמיס רובד וכ לקספ

 זרורותזר ולא ובייחתי ךיא ועדי אלו יקלאה
 ש או םהיניכ ה דובכ דרי ךיא ועדי אל רשאכ
 ךיאו לאח רובד ועמש .ךיאָו סתונכרק לע ה
 תוערה ןיאש הממ עריאש המ לכ טהל ערוא
 ןיעקר תרוארו תודמעמה ילול והוא תולבקמ
 סהל רמאנ הזה ךררה לעו הזחדמ וכ ןיארשא
 סכיחבז לע ופס'כיתולועו * ךממ שרוד ה המו
 קיזחיש ןכתיה | * ול המודש הממ הז תלוזו

 בוזעיו סח תבהאו טפשמ תושעב ילארשיה
 תורותה ראשו חספה תורותו תבשהו הלימה

 : תלציו
 לבא תמדקה רשאיפכ אל ירזוכה רמא טמ

 קדיהי םיפוסוליפה תעד
 מרא ברקתיש תד וז יאב שיגרי אלו דיסח סדא
 רבדב וא הז תלוובוא רצנתהב וא דהיתהב
 הרכסהו שקהה 5 ונבש רבכו ומצעל הדביש
 םכדא ינב לכ ויהיו זרומכחתה הו תרילכשה
 וילתו האיבמש המב הרות עובקל םילדתשמ

 : לטכ הזו םתשקה
 ע4ל ?;רשמ ררותו רבההרמא

 תושלרפב ונתוא הדיבע ד

 ניטמ
 םועכסו סיכפ סוטכ ןכתי 65 קפס ילכ לז יכ "קככ לע יקכוכ סעדל פמרוקב יכוממ ךפטקככ * סלכיו תורות לטו סטפק תורותו תכטסו ליפס כוועיו 19 ןץיס ףדננכ ויפסטס .רס6 נו ךטמ טרוד 0 סמ ץוספכ

 ורסכתו 196 ימודסו שוקס
 רט0 | ומגע .ךרדס לע
 פש6 יפכ לזו | * וכפורוס
 לבכט סיפרסק ןמ תמדס

 יכמרכזק טסכ סקכ יפודוס
 סוקמ :סוקו = * 18 קיס
 ןוט(רכ ךול6'עלכ קלוקס
 = תנע תרזע לככ חכ וייס
 ץ עינמ סד6ס ןיש יכ וכו
 לכלב 555 יקל6ק ןיכעס
 סווכיט סיטעמכ ל יקל6
 ןכ סיס 55 סו סיק(ק
 סינלתשמ 076 יכב כור

 דכועו ססוקקו קזוסק'יפלו
 רכסמסו טמטס דכועו ם6ס
 "ככדְס יפ לעויכע סתלוזו
 - .תעד לכ ןפכ רמסכ 560
 סל6 סיסי = סיפוסוליפס
 16 וככט רככו 'וכו דיספ
 סז:לוקיכו * וכו סשקקס
 יככדמ | ותנקכ סלעי
 : ןמיס ןוט6לכ .ףוסוליפס
 לע סיספ רסלכ) ורמסב
 סכומ6ק ןמ סוס סכוכסס
 סרוק .סזיס לע סופת 6

 ₪ חה

 - -תיחהק -7 אדח שואשו רחמן" ה

 לקכ "דו ומכ וטל סעכסו'מידק קרכס'ורמפס רימטמ
 ויכרד'רימסב 'ריס לט לכ שוקק קוספס ר0בל סוס
 בקצ'פ סט סווכ בופכס ס(רת 60 סכיקלס לכלי
 תוכמ תש רועמל 'וכו פוס קבססלו ויכרד לכב כלל
 סתעמוידל בוטל סויס ךוכמ יככס רסס ויפוקוס קוס
 קפס ילכ וכ כותכס לושיכ םיסרסל ךקוכ וכל ןיל
 תויסל סיסס 55 ויס ךכמ לס וסוכ לע .סלועה
 :סיקשנ קככוקה קומילס5 סיקיכסמ קלנקו קעיככְב
 ךשמ ךותמ = תמדקס רש6 יפכ5> .טמ ןמיס

 וכורכו ףככ בטוק רבס לט ורופס | =
 נט ירבדס ויס ותרכזמ תמועלו ךלמ לש ותסתמסב
 ונע טטק סמכ ורקסכ ומ ים רבקק סתקכס לע וקכב
 הז ןכתי 65 905 סזלו "וכו ךכ יתטלקקמ קמ ךתסכש
 סירכזכס דסק קכסל) טפסמ תוטעב ילסרשיס קיוסיפ

 פוכד סזילכו ססעמ קזימו תל | סוי6כו = סיסק
 .ןומעל פד ךלנעל .סלכ ו6 סת5 ןופל | סויזכו
 "וכו .סטקסס 36 וככש רבכו'מ(ס קמו *'וכו סעיככס
 סו ורמסב ₪5 ןמימ סירכזכק ךלמס ירכדמ רבתי
 | גסדקש וכ וכו סיללקטמ סד6 יככ כול ןכ .קיק 5
 ןוט6רכ ורמפכו ספקכל ודפיו קילל ועביי יכ )טכ סוו
 וכמ .תיסססס תדס .ליכ .רעול ספט סז גי ןמיס
 605 פו תוכר תוקפס סכ סיסכככו ןוועק סיל6
 -: 'וכו סימיכסמ סתו (מומ ךכיש סילע סיפוסופיפס
 * וכו וטירפב וכו( דיכצס ל סטו סרועסו ב ןמיס

 ןיד ןופ תיקל*ס סכרוקכ יכ ועידוק ירש
 וריוכו תוטירפב סירסכ .ירז נכס סילטלוטמל סילק
 סֶקְמ ורדעכ .יכ סוו חמיסכ .סקינ5 ירזוכס זמרס
 -.ןיכעס ןורתי סקכ רט קוישמפס תויקללס תורותק

 יקללס :



 רמאמ הדיהי לוק
 סירוכס וכויק ןיידעו = לט ןמוס ר6כתכט ועכ יקלסש
 סרותק ןידמ וכילע  סכומ .(וקס .תוטולפק ןיכשמ
 8 56 כרקתסל סתלכ לכוכ 60 דע תיקל6ש
 יסכועכ קכדי לו יקכ(ס ןיכעס וככ לוחו 63 ידעלכו
 זכ תורוקלו ןיכסל וז שקספב וכול6 וכופס .יכפ ליפס
 ' סיפוכ תפוכו טבדמ .סיקופמ סמימפ 'ס פרות תונמ
 סיפו נסכ ומנע סלק תימיס ומס תומכ ץופסי 5 יכ
 תוטפכס .לכמ קיתוכרעש לכל ויכועכ ומפברקיפ וכ
 תס6 לכלו * קתלכסמ > תיכויח = תיעבט :יסכס ול
 = םילטי יטפממב סרותב סוס לבנק סרדעכ 6% סכקל
 סקמסכ סהְב יו סדק סתו% קטעי רש6 סירעוטמ
 כוט 65 יכ ויפ ירמס לכ קדככ .סססו -" בכל כוטבו
 סכס לס ויווכ לע ורכעב ולנככ רוכסקמ דס ויס
 וכ6מ לכועו דסס טיפ וספכ לטוב .( 6* ןמיס ילטמ )
 רפוס רפ6 ןקזק )0 רק6מ סכככ וילעס + ילוכ6
 למ סיס וידוק'עמ רטפכ סיססכט .םרדמב וילע
 סקפ רע ךלוס 550 ןכיסל וידימלפ 12 ולמ6 ךלוקו
 יפסיב וגכ יל פיקד ישכסכ6 דס סע לס לטנמל
 יס יכו ססל רע ןי6כסכ6 ך) תי סוי לכול ורמ6
 עווד 5יס .ספוב י6קד (יכסכ6 05 (קכולע 6שפב
 יש וטפכ לשוב דקה כס (ןקול רסו)ו לכק 60 ןיד
 רטפכ סיסטכמ  וילע ספ ולמ6 ךכו *כע *דסמ
 וכו ול למס סוכמ תופעל סקל רמ6 "וכו .וידיעלפמ
 ול ורמ6 ץפרמב ץופר) סק5 כמ סטוע 230 סו:מ קמ
 סרט סיכלמ לט ןיכוקיפ סע ןס ססל רעל קוכמ (ייס וזג
 תופסקרק יפכבו .תופיטרט יתככ .סתופ סידימעמ
 ₪ דוע לו ןפטוטו ןקלקמ סקילע קכוממ סוס יו
 סלככ וכסרככס וכ6 קוכלמ ילודג סע לד נתל ףוסש
 לע "וכסע סלט 6 סטע סי סלככ כוקסד תועדו
 סדיקעס לעכל טס רעט סרוזיכב דחוי רבכו + ןפכ
 ךפ * וכתכווכל 70 יססייתמ סירבדק יכ ספ ןיוועי
 יולמ קורומסמכ לופו 535 מס דסק רועשי וספכ 6
 סקמ ערונל רמי רס6 סוקעכ יכיפדמ רוי ויפות
 סיעמל יעפרו סקס לע ףיסומל ממי ילזכ6 ור6ס רכוע
 יס .( בז ילסמ ) וסס קוספכ סכסה תכוכ יכ יו
 וטפכל .פתל .ותשקכ םפכ קידכ עלוי יכ ּורוקל
 תעיכמב סע רוכ6תס 2 קקק סח) תל קיעסכס
 סכמ6 | *סרותק .יפ לע ויפולמ ןקדנו קל יור
 בעוסו לוכ6 ססירכ קסלעל סילע וימסל ו3גפנפיטכ
 "'ויפזכ6ידיל סיאכ ויעפר ו6כמכו יקנכב מלב סיסי
 סתכועו קקוסכ לטו סיכרב סול .יט ספכ ןכ ספ יל
 וכ סכע רט6 תחת םפכס לע טסו ןפ > ערבי 5
 עטו לכ ופרס ןכו * וכרכזטועכ ילוכפ ורפפ רכוש

 אק |: 'ני/ךןמיס |;)נש
 פועל 05 לכ(ת וולע.וטפכו קי וילעכ םפכ ת6 ענב
 וכ 'ג מוס להק רעש 36 עפ לספמו ליעוקמ פו
 לוע שוקס וכל ןויעלכו ולוע לככ 0765 סוס סמ
 סנ וכייכע סעכו סיכוסכמ וימי לכ יכ טטטס תקת
 סד(כ בוט ןו6 6וק לכס סז סג וכל ככ 5 ליב
 יקיר וז סג וליעכ בוט וטפכ 5 '9רקו ספט לכלי
 תלקק יפכ .עב6ר בעכו .*(יס סיקל6ס דיפ יכ יכ6
 לוקפיט סדק בוטס עי קוססמ םעכ בוט וספ לע
 לכל קלק ןתיו לכ וכו( .ןיכייכעו וירד .לכ
 פועופ6 ר- רמזמ .תעדו רככו .* סע וכו וקעב טפכ
 6וטפ רע6מ וילע רפכו רוזכב כופכט סמ לע לפקס
 לכבד סיטס ננכ(רסו ןייס ןמ ונע רעיכט יטפכס לע
 :=רמכ תק טפב לע ץוק טפכס לע ספ ולמ(כ וד בכ
 ססס סיס ('כ וטפכ לע .6טסמ סיס ולי טפככ טרפו
 *- תכוכ ןיסכה )ו ' כע וק6טקל רווסיס ותו( סוכל
 וליל ומכע (יבסס סמ לע יתלוז סתויס יללכ רועול6
 םירעוטעס סייסס ילוכג סרק לס6מ .תוריזכס ךרוכ
 'עכל סז יכפע ךרכוספ דע יו(רס סמוסתל ץוס ףכיו
 .שו0 יכ וכתיסל רקב תוכפל כושי ןעמל 6 ןמ וזכע
 - יקסרתסלו ול רתוממכ ועכע םדק5 קפס יככ תו6י סזכ
 כוס ול ןכתי עמל סנקט 56-סכקה ןמ תוו6תס ןע
 בתכט ומכ ערב ורמת ענפ תורוכס ךרד ע ענמסס
 וכלופס סכסס סנ כ 6 ילטמ ומוקמב סס 13570
 ןרמשב רכקה זומרי קזנו *  סלופס תקס'ע3 ורוטיכב
 כ :* תוטולח ויכווסתט ימל הדובע תיכעתס בל ןיסו
 פי יכ רבגל בוט תוקזס תוופתס תויסכפ ומ ןכוי
 .םוכו יכ ע36רל ול סע כו ." סופונססו סייוכעס לוע
 .[טסס סיסוט רפקס רועיש יכר ירכדמ רוח65 כיסיו
 :רט6 ןייק תעיכמ ךקוב ידופ .וענע ףוכסט סמ דנמ
 קיס 69 200 קזל טקסט קמ וכ רעכס לכקי ותעיכב
 תליטכ ילכ וכ ןיס ות6טחל רווסיט וכוס סונמ ס
 * ווקס ןסר םולסכ ולפכ ירחפט סזס םוריפק סוקמ
 8כ רככט סכו תוריזכב ועכע רורביס ףוס רשיו קידכ
 ו6רס ןמ וכיפו וכדכ ודי לע ולו תקסכמ ירטקכ
 8 קרסו יפי לע בשיו וקמילטי קר ורכד לקיש
 סוקמ סופ קזכ ספול יככי6 יכ לפכסו 'סל ריזק סל
 פופ סנכ .רכסק וכרד לע קל6 לכקו *  קסיפתל
 .סליכעס 65 ססע תרותו : ויפוסרולב סכלכו וכל
 קר תוריזכסו תוסירפס בוס וכילע סט (ל וכו
 סיקת תו ומכו ככ ןמיס יטילפכ מכ סקופ סדוכע
 סכמ6 י.כע רזכקלו טורפל קמע ךילכ ןיפס סדוכעה
 ותעמ ךקוכ יפל סד6 למ ותוטלל סוכ כוס סוקמ
 תל ריזקל ריזכ רדכ ןדכפ [יפפי יכ קש 5 שיש לכ

 וגו



 ףטאפ תרוהי לו
 "דופק ויקרפב כמ יפכר קזליכווכמ ואבו
 קפסב הז לכ קרוי 6וק סנ סלוקבו = ל5תוכ6 סל
 ןיכעס ןכ י ט)פ יכסכ כניכ ןכס סידח6 םירכלו תש
 סיט5סעו סיקס שח סיווסמ רליבס ומכ קרותס תסוכ

 7 53 ןמיט ינש
 ימפ ופנו וחפו ילטוכככ יפלכפמכו ןייעוס ₪
 סקס סמל עטר וג ותרמס סלופס ןפ יכדרט\ סבו
 סוול 'ויקל דיפע (וסס ישב ךלס וכיספ סלועב ףנקמ
 ויפקסכו ופדמע דימלויסל ךסל נפט דוכעס סעלותו

 ןיבעט עדי רככו סיקידב
 סקס הזו סיוס סיקידגש

 סקכ סרוט ןי6 .תודוכע

 תדוגעכ תפסות %
 סרוכק סירְֶהַכ דדוכת/מ

 ןייקו רסכה ןמ ומגע

 וגק יכרנמ סיבל סירב
 0 קלוכעל לוטלטכמ -

 קיכיס ןורסק 63ו *סקכ
 קזווכ ספיטס ו תוללוז ₪
 סדק תועילס רסקיס לע
 :,כפ 'וכו וכויעו ויפולמב
 וז = וכו סכ לכל תקל
 ךומסס סופס ךלד ופיל

 שפנה תוהכמ חכ לכל תתלו הושה ךרדב ךא
 חכב יוברה יכ יובוילכמ קדענ וקלה ףונהו
 הואתה ח3 סע השנש ימו רחא הכב רוצק א
 םע הטנש ימו * ףפהבו ההכשהמה "כב ךצק
 הדוב; תינעתה כר ןיאו ותלוזנ רצק ןודצנה
 ופיגו ישולח ויתוחכו תושולח וי תוואהש זמר
 זרטעמה תלו | *ופוג ןרעיש בוט לבא רז
 ילבמ רתומה .ןמןמדזי רשאכ הדובע [וממה
 "שעמהו מכהה ןמ ותונקוהדירטי אלו העיגי
 ויוואמו לנכו לופט ול שישימי ןכש לכ'יבושה
 ול ןוכנ רתוי יוברה ךא םימש םשל איצו דל
 האריח ןיב תקלחנ וגיתרותיכ רבד לש וללכו

 ימב וכ יכרמ6 וסקר לע
 עוריזב ירזוכ וברי ךתומכ
 רמוס כותכס ךילע לרשיכ
 פדכ רודכ) סילפי יכ םוש
 "ןפכ דע וכו קב ריזסל'ריזכ
 וותק .תמלס לכוס סמו
 רסס ףונס ןוזלו 'וקכקו
 טקילרפכ ו רבו קלכיש
 5 56 רס6 םישק יכ כס
 וכלכס (וק דסי סנ תסלש
 סכסק ו6טפכ .תוכעל יוטל
 טלוטק יכ \קרוטופ ןקמ'ק(
 בר ותויס סע ויתוןסתב

 סכ ץיוסו ויתוקכב סיכול

 36 סזכ ו6ו םוקעו ופ
 ןמיס ךיתיפרס 65 רבסב
 םפנס תוסב רק * ףונסו טפכק תוסכמ :וכו טכ
 15 * תוירסק תוסכס ףונק תוחכו תוילכטק תוסכּמ
 ףו נק תוחכו > תיפכטקו .תטנרמה םפכס תוסכ קכרפ
 וטפרב סג ל* ןמיס תועכט קלרקש תסעוכק תופב
 י רקס סכב לוכק לח ככ יוכרק יכ : 65 ןמימ
 לק םפכ 0 סינטומס ורכד רטס וכיטס ןב
 וינק לכ סט .יפלכ ויכס ריסומ ותויס זז לכט סריפ
 וככתכס ועכו ךפסל ןכו סלעמ יפלכ ךקי רלוק יכטק
 : ונמלקק רע6 תיעיכטק סרעקבכ ןינק רוזיכ לע
 ןוקנכס סע סטכס ימוי וכו קולתק סכ סע סטכש יעל
 ןוחככסו = + תסזוכק ןמ תכטמכס סוכל רכו וכ

 + סיקיעפ סויוכר סע ססיכס יכ קטנרעס ןץ ךסלכמ
 לפוכ סז סק קוטכו תלכסמס ןמ .תכטמכק סבטסקה
 קזפ וכ קוט ךלדכ סקיכיכ רספב יור ןכ לע רוע
 קדוכע תיכעתס בר ןישו : ונירכדמ סר קס וכו ספ
 וילע .וספסיזל סכמס ךש י וכו תוטולס ויתוופתס ימ
 פסייו סדסס יככ תונוכנעתמ ותכע ריויס יולר ורנפ

 סיכתל טיסקכו * ונלכוס ומכ סכוזס וכל רבטס וסכ
 סט6 יתלכפ 05ימימ קידכס ןועמש 76 סירדכד קט
 סורדס ןמ ריזכ'6 סדס כ קס סעפ 6 0 מט ריזכ
 3 תוכולס ויקוכווקו יקוכ בוטעו סיכיע ספי ויקיספר

 סז ךלעט תיסטסמ תיזה סמ יככ ול יתרמש סילקלת
 תפלמל יתכלהו יריעכ 6205 יתויס סעור ילמס זס

 כר ןיפ * ןאטו ןפל ףובכ
 כו סדוכעל ול כסחכ יוכעס

 יכוקלו דיפ יש חכו וטפכ\(תץו 'וסולק ויתוחכס ימ
 יוכעס מ רטפכ סוס סב לעפס ל(ריתוופק תכססממ
 בר וסשיכי ןפ טוחל םיו קור ופונס ימ ןכו *  גלפומס
 ומכו עורתומב וטפכ קו( ₪0 6 יקנכס ליג יוכעק
 וכקכרת ןפ וזמעב בוט םורדי"סכוכר תקפסמ קיפסמ
 < ךל פק קתמו * סטק סדוכעמו קור רכוקע תו עלק
 ג כרכז רט6 סיס תוטסק ןמ ךספכ ךטספ רטס תל
 ל נככ םיכעתס ןורכו ירש * וכו ןונמס תטעמס 69
 'ם גרס לנככ ווקס טעו רכז וחתן מונס טפכס
 ןורכז (כמ .תע לכ לוכססו רעועס 006 קטוקלס
 יקווכו הופסקה סכ סע סטסס ינו סב קלעלל ןקיתס

 וקדילטי לו : וכרסיכט ומס וכו ןוחככס סע קטכס
 וקדילוכי ללט סזכ סכקס יןכק "וכו קןנכסס ןו ותוכל
 וכ קטעמס ןולטכוו תטדס יניכטז פוקה ןוממס ןיסק
 וסוקיעי לס תוכמדופק בר סד05 כוט 63 סכו6
 לוכט מ סיס יקל ןכט לכ : ןווכמס תומלש ךיססמ

 ץוסיסכרהס סדוכע .סככו6 ןוממק קטעמס וץפי וכו

 יכ = :ול ןוככ רתוי יוככס ך60% וכעת יוכרסויל6
 וכ קסמטקו קכק(קו ספריס ןיכ תקלקכ וכתפוק
 ךיקלפמ .תסריו שרית ךיקנ6 0 ת6 סמופכ 65נרק
 תחת סכיקל6 'ק ת5 כס ךיק36 0 6 תכסץו
 וקכ ככל כוטכו ססומקב ךיק36 ס תל קדכע 06
 תכוסכב סיסת וכיכפ לט ופלרי ןס * רפסמ ומנע 6

 סכוע



 רמאמ תדוחי לוק
 'ק תכק( עטמ וככלכ סיסיו = * ותמכסו ולדב סנופ
 כקעי לי ןככו וכמע ודטפו וכוט תכיסכב רספתסל
 וותוכמ קריטט סרו6 ץולל לובבכ שישי 5(רטי סמשיו

 סונעכ ריס יוס סככס עכו \ תעלוכ קרתו סכסב

 57 .סיסמט ויקמ סכ6וטק תיכ קקעטכ סימס סטל
 כרקתפו'מאו (5י)פס פ תכוסי) סהירכקו כסלו ןקוק
 עככסל סברמס דחפ יכ *  סכסמ תפס לככ ךיקל 56
 יקלבמ קוב .טיעממס דחסו ותעס ךרוכ יפל עוטירפב

 :יולרכ בכל בוטבו |

 ספ י6ט סרוקחככ קלק
 עוכמ לט ןרכט ןפמ .עלוי
 סוגעב 'וריסוס 50 סוכ וער
 רמלו רקיו ןוטטו קסעסב

 למוט 21 שישי סוס יכ

 תלעו קרוטסכ סלק .סונע
 ס5 יפלו' וכ ןישט יפ3סז |

 יונת 'וכמס רסס ןפמילוסב
 כלכט חעטס סנעב דמועו
 לככ ןכ סזו .ד ןמייקעס

 תורועחו .תולק סזכ ווטוס
 בלס .קכוכ .רפשו לשוט

 * סירכלק ןק ןק ותסעמז
 ע ררופסס ריסוס רכס%
 ס6ריב ס 6 ודבע "מב 1
 בוטפלוע | * סדערב ופיבל
 קפוע וז קמ סחעפ ס?רמ

 לכב ךיקלא לא בדקתת החמשהו הכהאהו
 רחוי תינעתה .ימיב ךתעינכ ןיאו הנהמ תחא
 !מיב ךתתמשמ םכיקלאזד ל-4 ?הבורק
 הנוכב ךתחמש היהתשכ םידעומהו תותבשה
 הכשחמ םיכירצ םינונחתהש ומכו *.םלש בלו
 םיכירצ .ותרותבו ותוצמב .החמשה ןכ הנובו
 ךתבהאמ מצע חוצמב חמשתש הנוכו בשחמ

 ולאכו הב ךל .ביטהש המ ריכתו הנ הוצמה
 ובוטו ונחלש לא אורק ותיינסכאב אב זותא
 ךב רובעת םאויולגבו ןופצמב הז לע הדותו
 הקבדו רובע איה דוקרהו ןוגגה לא החמשה
 התוא החינה אל ירבדה הלאו יקאה ןינעב
 ינפמ תרוסמ תחת םלכ לבא םירקפומ הרותה
 תוחכ תונקת קלחל סדא ינב תלוכיב ןיאש

 וכרכ ן 60 יכפע ו6 תלוכי
 וקסע סיסי קר רועלכ ו
 ףילוקפכ 'ס לע .גכעתהל
 סיסי * 25 ימטסמ סירסי
 טכלכו 'יקל65 תוברסתסס
 6יקו סיעס5 וכל ןיוכיט
 קזכ .סיופכק קחשטק ס:ע
 ףלמ0כ ךנוסו רקכמט ומכ
 ףפכק6מ וכו ךפעיככ ןי6ו
 סכווכסס .רשיב 'וכו סוכשס
 םססתקש | 6יק | קכוככס
 ךפכק6 דכמ'ונמס תלועפכ
 פיכקש קמכו ספ קונקס לס
 ך5  ןפנש | וכוט ככ סמ
 בוקכפ 'קסכסו 6יקס סונמב
 6יק סנ"וכוימ רוכתו סב

 606 = סייקקסל | קלוכי
 סכמשכרדעו סקילס ס6לוט
 לעכ .כפכט ועכו לעופס טפכב ןיכקס תופילט לפ
 ךיפעפע יסיבופכס סעטמ דכ רעט סר 'פסליקעס
 ילו * סיכיעל בוטו וילבד רוס קועמ יכ רד נכ וריסיז

 וכ סבס6קו קריס ןיכ תסלסכ סרותקמ ורעסכ סכל
 תוכמלו סבקסמ תוססויקס .סטע :תוכמל תקלחכ יס
 'פ ןכמלק בקכס ומכו ס6רול קוססויעס סעעת 59
 רכז רככו וטדקל פכטס סוו ת6 רוכז קוספ לע ורת*
 6 ןיטטשמס סידכעכ ויס תוכ6מ ןוטסרכ סוכניטכס
 יסוו = = סבס[ס ל6 זומכל םרפ לבל ץע 6לם בלס
 קב;6מ דוכע ורמסו *ס6ליס דנככ סכימע סימס ץרומ
 קתסס עד 6וכטל תב סמ סבס0מדוכע '(ריע דובע
 טועכל כ 03 ספ '(ריע דובע סכוט בסוס ןיפו כסופ
 5:9 קכוכסו * כע * טעוב רי ןוסו 6רי סת6ס עד
 ססמז3 סלמס יקלבל סטע .תונש ץוכטל 6כ ספט

 סיס לישו 216 סתסטט 7
 יכועבל קשב ס6ו יט ך0 תייסו קמלמ ססכ ךפלועמ
 'ס סרי ןובת !6יכ שרי ספט עד סטעע 65 עוכב
 לע ספועה ןוככסו * ויטפסעו ויקמ ויתוכמ 6 קלטו
 עככיס סעיככס דנכב סץר+ לטפס וכתטס יפל ןסיבב

 לבקש ץשו סועס שרימ .סלוע יכרלק .רוכיו סליס
 סכר קכקץכ'תי ויקק פריפטב סלעפמס דגככ סלעפו

 סכוכב | לתוי = סכוט6לקמ

 "פל רמת יכ"'וכו ותייכסכשב 6כ קתס ולפכו :תקדוכו
 ודסס עמל ס עפ לכ יכ ךילע לב יפכוט ספ 6
 3 סכפ תכפמ לכס קר סולכ למ קס וילע וכל ןי6 וכוטו
 בופככ"וכו דוקרסו ןונכס 35 ססממס ךכ רובעת ס6ו
 6 ותולעסב ( ןמיס ב סיכלמ ) ל6רטי ךלמ דולב
 'ס יכפל סיקסטמ ל6רטי קיכ לכו דודו סיק6ס ןורש
 םיפותבו = םילככבו .תולוככבו סיטורב ונע לכב
 סיקטק ןול6 6 לעיו סט דוע סילכלכבו סיכעכעבו
 פכרכמ דודו וגו ססמפב דוד ריע סוד6 דבוע תיכמ
 פוש דוע יתופקכו ורמ6 לע וגו 'ס יכפל ווע לכב
 סמע .םרמ6 רט6 עוקעשס סעו יכיעב לפס יייִס

 סרותס .סקו6 קפיבק 65 םירכלק 361 : סדככש
 תוסכמ קח 5כ5 יושרס קלסט תביקכלר *  סירקפומ
 ₪2 סכועשכ חכוה רטסכ קדנכו יווטב ףונקז פפכק
 םילוטמ .סעויקמ לכל סירקטונ סרותס סתו6 קסיכק
 ויביע .סיפרמל ותכוכפ יפ לכ סליבגיט סד6 לט וכלב

 תונועמס סודעביווט תלכגסב יפוסוליפס וסע רב
 פכק קכקכ .וכקס 6 י6נתס רתיו ןתעטו ןמוקמ ופל
 וופכס לכ סע סשוככ רקק יפלו סד5לוקס קמיפל
 סו ספו6ו = * ךכל קכירכ העטקט סכילע טופסי רט6
 לבנק ף61"ס וטילטב ורומפכ וכפטקי י קוקר קוקמ

ּ 



 הרוהי לוק /
 סטיק( םפ יכ וככוש לכל בוט סיסיפ דע ורועימו טז
 ךכיפמ לפרסי 6 תוכזל סזקקק סכר כ לע * בע עי
 סתויטרפ קודקד סק) רטמו וכמו סרוק סקל קכרש
 תחת סלכ לכ001ו ןולוכעי לכ סיטעמ לככ סס לוכב

 המ ןמיס מש 595

 מ סלעמל רכוט סופועומס רוסיכ סז סכק'וכו תבסה

 < "פועיס לעו וכו תבטק תתיכט רע טוכמס רועיט לע
 קתיבטו רמ6 'וכו תוכטתס דע רסס סינותט סמ

 שזה (קספכ קוכו ואו תמנוד ךיתיפרס רככו [רס
 קמ רעישו : וכו רוס
 קסוכמקמ סָהַכ | יו(לש
 6יכוקט סמ רעיסו עוכקס
 ססוכוק ועיפ לכז וכו 8
 סיקה לנככ .סעוכתספ
 סו6תמק .תקמונס א םפכל
 ךרומפ ץר6ק נוק לועיפס
 'קיפומס דנככ .ןומע פיס
 עלסככס תטנרטס םפכל
 155 סיתמ לנככ יכ ןוקפ
 ומכ תפוס '(קספס סלכל
 יכ רסכי ךומסכו > וכרכוש
 קעוכקקו פונטה לועיש
 'ודנומקו תכסס תיכס (וט
 ססעת סימי טס 1רק0כ)
 יעיכעס | סויכו סכסלפ
 'ה ילעוק קל6 גו תוכסנפ
 תכ6למ לכובו טדק יפלקופ

 'ונמהמ םהל יוארש המ רעישו *ףוגהו שפנה
 דע ץואקד תצוצותש ;רמ רעישו ?;דעונתהו

 'ורשעמה הנממ ןתניולבוזו טימשב תובשתש
 תתיבשו תבשה תתיבש לע הוצו * הז יתלוזו
 עראיציל רכז לכהו ראה תתיבשו םידעומה
 ינשש ינפמ זרישארב ;רשעמל ןורכזו םירצמ
 סכקלאה ץפהב ושענש םימוד סינונעה
 ךרבתי רמא רשאכו * ץכטב אלו הרקמב אל
 * ךינפל ויה רשא םינושאר םימיל אנ לאש יכ
 חתיהו םיקג הסנה וא שיקלא לוק סע עמשה
 תוק'גב האדוהה המצעב איה תבשח תרימש
 לבקמש ימ יכ תישעמ אדוה איה ולאכ לבא
 קדשעמ זרולכ ;דיה הבש רובעב תבש תוצמ
 ימו קפס ילכמ שודחב ;רדוה רבכ תרישארב
 'רבהי השועה שדחמב הדוח שורחכ הדוהש

 סכיסט וכו קכ ןטיסכו
 רופוכל קר ןיפע ףיכוקל
 תסיכיל רכז לכסו : סדוקס
 ופלס סירבה וכו סילנמ
 כתכס סע קטנול ןיעמ
 יסיטפטמ :תלחתכ [3תרט
 סכסכ דַבָעה סולטכ סיט
 פסיכימ | רכז = תיעיכטק
 ןוטסרק רוכדב כה סורכמ
 דכע יכ תרכוו וכ שט ומכ
 ךדפיו סירכע ץלחכ תייק
 ךוכז יככ6 ןכ לע ךיקלא ₪
 | סכ ₪ .סויק קזק לכס
 = תיפסרב קטעעל רכז .דוע
 תיעובטק :סבטה יכ .תכסכ
 תכקלומ = ןותכש דכעל
 שו .יעיבסס סווכ' ויכדס
 6וקס .יכמכ יעוכס דוע קב

 רמ(מורבו וטעת 69 דוכע
 | זק לועיטק .ליכנס ךלמס
 -סכימי תיסט קוכ סכל סיס רככו מכ י ןמיס יטילפב
 תסכול רועיסו *כע | * טפכס תסוכעו ףונק תחוכמ
 ןש ץוס סיכטק לט תדוכעב קיפסתס וס וכו ץרקש
 טו ךדט ערות סיכט טס ורפכו תולכויסו תוטמטש
 תיעיכטסכטבו'קסוכת 6 פסקו ךמרכ רועות סינש
 תותבס עכס ךכ תרפסו וגו ץר65 סיסי ןוקכמ תכש
 'סק .רעיס תי ל6ס יכ סוכ לכסש סרוקו וגו סי
 סטמטכ .תוכטל לכותט לע עפש ברב רסס ינותט
 ץרמק רטעעל תת לכוכ סל סנו כלקי 53 קוכו לכויפ
 תויכע .ןיפיכ וכמעסל לכוי 5) ןולססו 'קפ קמור
 רט6 סלפ .סירכ ססעכ (יכופ [רסכו פוריפע סוקמכ
 תכדמ תסעכ .סיענפ סיעורו סקלכ ןכ י וכרכ
 עידוס רבכו יליסמי 10 ןיכרד ת0 סילכי 1 יכ תומס
 ןרסס תפכוס לס סוס רועיטק כס םוריפכ כוקכס
 75 ןס .תיעיבטס .סנסכ לכ(כ סמ ורע( וכו זסכ
 סכל יתכרכ תש יתיוכו וכתובת 6 ףוסשכ לו ערוכ
 סתערוו סיכפס םלש5 6וכפס קס קפעו תיסעק סב
 .לועור בו ןפי '6וב פס ןמ תלכו תיסיזמס סכעק תל
 תתיכט 3ע .סוכו =: ומ ןמיסב סז פע רוץיכס ביפר*

 רסככ יעיכטק יכ לכוס == . :
 תוטימטבו סיכסבו = סיזויב , ּ 1
 לרכוש סימעטס ףופק 5ע כקכ ןכחת(ו פבו * בע 'זכו
 .תפיכילו תוטסרכ ססעמל רכז .תכס תוכטב בותכס
 לע ןט(כ דע סקמ .דחפס .ת ויס) סז פיק יכ סורכמ
 "הכד לכ ןמיס ןוטסרכ ומעטמ וכרכזפ וכו ורכס
 :סזכ קכעע .כככק רכסס .תעד סע 70 סיפיכסמ

 לכ5מ תכטק תמיכס סע ץי5ק תקיבס ףותס ןיכעלו
 תלמתכט ןכמרס ירבד .ותטנודל ךובפל יתנכסט סמ
 "5 כט סיכקכ תרותל תיירבכ שרק סוק = סיטפסמ
 יפכט :תיעובסב מזכ ךכ קיססרב תבטב .רוז6כש ספכ
 לע .תולרוקל .קז רמ6 "וכו ומעכמ יכפמ | :כע סל
 סתוקעס דכמ ה יומדסו רכוש סיכייכעס יכס ןוימל

 קרקמ לי תסופפ וכ ספיס 65 רט טוטפ יקל6 ץפקכ
 גולפס לס6 3ע רוס .וכו ךרב תי לססיכו :עכטו6
 ץפסכ סתויסל סירכמ תיכו .פלודב תטרפב כותכס
 .:קימשט קמ יפכ תיסלרב קפעמ תמנוד ןיעמ סיקלס
 :56 סירכדס ריזססל ןווכ וכו פכטס .תרימע סתיסו
 לרוקל קכס דע וילכד ו3ג5נתכ ורובעכס וכרד "סל
 56 קכרוק רתוי פיכעתס יזניכ 36רשיל קעוככס ןיזס
 650 דוע 6)ו 'וכו  פופכפס .יפיכ קקזוססמ .סיק%(יק

 , שסעטקס' 
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 ףמאמ | הרוהי לוק
 36 סכלוק לעוי יסרכו וקכטק ימיכ סח
 עוריזכסו תושילפס .סגרדמ ןי6ט ועו *36לסימ
 לתיקו 611 הע ןמיס ירזוכס בטקמ ומכ ץלטיל קלעמ
 "וכו 326 פוקט ספד! קס סמכעכ 6יס בשה תריזט

 6. 85 ינש
 יזמ וכ ווגס סירעכ סע סיכקז .קולותכ סגו מירוסב
 :סיפורפשוק סע כולנו ןטק יכוס6ס ויעיל וכלי סע ופ
 :פכב ךס לכ .ביבס סיס 5 סעס סז סכוו *  טקלוזו
 ץר6 יכמפכב כי ןיכשע ויס ס6 וכמע טרפו טלפ

 טסדוק קי ת6ול רמולכ
 65 יכ תודיקב 6לו קסרמב
 ףולככ ור קוק קיכ לכל

 :סנרכ קסעמל סכז קכסקמ
 'וקפסכ לופי'לכק 6לפ ילו
 ועכוק5 ךות (לו תומדקה
 יכסכ סרוק רעסלכוי וכד

 5 06 תועדספ 3 קרפ
 רודימעיש סיטעע ססכ ויקי
 ןומסכ ודיזתיו סומסרפונ

 י ןסכ לע ורפי 65 0503
 סנעב שס 5 לכלמ
 סעכסס תלוגס% קקעמה
 רכסס | תרקפכ .סכוילעש

 עצלו תרומדקה תוקפסב לופי הלבק אלש ימו
 זררימש ןכ כא סכלועה ארובלותנומא ךזת
 ער\שירפהמ רתוי ארובה לא תברקמ תבשה
 יקלאה ןינעה בש ךאיה הארו = * תוריזנהו
 ץראבו ותלוגס ןומהבןכ רחאו הרבאב קבדה
 ?רגררמ רחא קרגרדמ ןינעה א'במ השודקה
 תינהו דחא םהמ טלמנ אלש דע ערזב רהזנו
 יוכרה םכרהו סרפהו תומוקמבש בושב סתוא
 םכעשנו סכתוא קיתעהש דע אלפומה אוהה
 םהרכא יקג ארקנוהלוגסל היוארה המדאב
 כשויו םיבורכה בשוז ארקנ רשאכ קחצי יקלאו
 רמאש ומכ ימשב סתומדל 'ילשורי ןכושו ןויצ

 ₪0 | * דכלכ סיטורפס
 לס וטור \ע לופה קרוק
 ףפוכי נמ יס ףוס דע רכס
 ופ ירכל ותקדכ וריניו
 ירקזכו : 6כיפ ועכ ןח סכמ

 רח ןודקפל יכי וכו ערזכ

 רוק :עינק לע ויס סירנמ
 ססמ וכי ספכו סתלוזב
 טסמ פמכו רדעב 63 שיש
 :וביכקוכו וכ6עככ סערפל
 וכיקוככבו = וכיכככ | ךלכ
 "גו ךנכ וכלקככו .וככ(כב
 ךכי וככקמ .סנו .ולק0ו
 * קסלפ 60 5 וכלע
 1 סוכל | תומוקמכ ספור יפו כופכק 05 "יפבו

 יקטקןיכעס כש ךליס 1
 ליטמקס 6וקס לשמה ןמ יכ כ'וס ךיתילוסרככ= ובו
 סיסמה *ע תרחככס ץרסב וערזו סקרכ6 קסלכס וב
 קלוכעס סע רב סרכס סלכק 36 תויק36ס תורותסו
 בז תורטרסכ 0550 וכממ רמ6מק קיתעס * קיופרס
 סוול סתעו = * סירופסס יקל ןיכ 5לפכ קוססיקסו
 יכמ ותוטכב שטחי 6לו וסוכ דוקכל ותיכ "כי ףסכ
 לכ רי6קפ סקיפ6ר + סירכדק ףסש ןכ לע = ךרד
 סי נ5 נתווק'ורכדס :'ע ץוסק לטפס תיקדכ ךכס יכפ
 למ6מה .15 .ביסרסל  ךרלק ול ןיכי ןככו * סכס רש
 רכוכק .לסמק 6 76מ ססיקמ סו תויסל מע יסבטב
 קכדס יק)6ק ןיכעה כט ךפיק ספרו 6 :(כיס מכ
 ורוסיכ לסקפ סונ ףוקו"וכו ןיבעס יבמ וכו ססרכסכ
 * קפפקו וכמעו וז ןטיסכ כ ירח סגו ל* ןמיס ףומוצ
 סקלכ6מ ל6רסי לט סכייכע פוללכ קכוט6ל סט קכט
 ץר6ק כושי 5לכ) ססכ דע .סקילונלגו סססי 6
 וקלט ןוכעס (כי ךי6 טרפב רסכ ךכ רס(ו סטודקט
 ופילכת | סז לכ ריסוסל ס65פכ נרדקכ ןיכעל ןיכעמ
 ןיכע 56 כסופ סזפ כ'ג רספלו *  סיכפכע סלטכ
 תורוספ תודוש \ע 6כו קוסע קכס לע סיסס ימורפס
 (כומ לכ לע יכ סר6ס קיסיודכל קוסירפק לע 93 יב
 < * תויק6ס ויתורוק יקס .תרימטכ סליס סיסי יפ
 וערזכ 76מ רקזכ קי ותויק דנמ קז סיכוסל 63 קתעו
 == ולקסכ סלועל לק6 ססא :טלעכ 60 לע סקרכ5 לש

- 

 %כ וכי קוס .סויס סנעכ
 סמ סזכ ןווכ יתעד יפו = * סופנמ ץר6מ ס תו6ככ <

 סילבעוסמ ל9רטו יככ ויספ 19 ןמיס ןוטלרכ רולס
 סלעעו קכס סירסע ןכמ י5גל 656 פוסמ סט סירכמב
 פרכ 621 םי6 ססמ טלמכ 6לו סיטכס ב*+ סיססיתמ
 לקפכ 65 וכ עורוסל ובויבעס * כע וכו תרפ6 ץר6 6
 שוככל 16 סירכמ רב .ללכס ןמ תכ5 טיפ סקמ
 פיכקו רמפט סעו = : סמט רכוומכ 'וכו וכרט 5
 סלועמק .סילכמ [ל6כ לכ תועוקויבס כוטכ סתו6
 מורכמ ןרפכ ל ןנכ .ורמסכ למ .[וח תוכר6ק לכבש
 םורכונ [ל6 ועפ רככו'מ6 520 כ'כ ןמיס וכבפכמ ומכו
 קתלוז 5ע וטססו תורק%ס .תוכר6ה רסס לע קנעמ
 ראב סיסכומ סתויס וירבדב .דוע ללככו .* וכו קמ
 5 בסוס [ר>ס כטיפכ .מסכ סילכמ 6 בטימ ןסוב
 סכלפו סרפקו : ןשו1 ץרסכ וכסי ךיקק סו ךיכ6
 לכ ומכעיו ובריו ונרשיו ורפ לפרסי יככו מ6כ"וכו
 יסירכממ סתזכ וס *וכו קיתעקסט דע |: וגו דפמ
 60 לט6 זס כוטק רקס 56לשי [כסכ סעעיטכו
 וסקרכ6 יק6 (רקכו :רכולעכ בי ןמיס וילע ולסמ
 וקצפו רוש ןוכסי ךכד סזיפכ עילוסל * קחכי יקל6ו
 לסוע לוסי סיטוקקה תוכזב רבלס קלת * וכולע תו
 סתיס .סודוקופ סלוכעבו .סקכו וכתמופ רקי תכפ
 פח ךיתוכסכ קל ורמלכ | *רקיו ןוטטו ספעטו קרוס

 "לסמ .סכב ססילס6 סעלוכ רחכיו סקו6 הכל
 סימעה 6 6 וכ



 הדוהי לוק
 תולמ:לפוסס טימטקס יפעד יפלו * קוק סויכ סימעס
 עני סמל יכ וכוטלכ רנק רבחקס ו סקעו יקנה
 םרופמ 00 ןפקו ויע סיק)6 סמ דקייקקק בקעי
 ססלכש יקל ךיכ יק6ייככס ('7 מיס תומט) שוק

 ינש רמאמ
9 

 הנ | ןמיס
 פעוטימ וסלו דבעכ ותלב סוקמ %וק לסס סכסו
 * וכ תטלוט ןוד6ס תסנפה ןוע .ןישו פוקיפ תסענס
 וה קיכקץיוינעבמ:סנטומו דכעב סוקמ 6וק קלשהו
 | .כשבפס ןכב+י סוחוקפ סב )עכס יכיע לימתט סוקמ

 דועויכקעו ישו קסכי יקל
 'ס'רטי יכל רמ6ת כ סש
 ססלכ6 יקל כיתוב י6
 כקעי .יקל6ו קני יק6
 בד יס רבדל רכז  דועו
 שרקכ רטסכ סול ךמטש סמ
 ןווכ .כטויו .סיבורכס במוי
 סישלכט | סלרי = כסוע
 סיכווכמ .סתויס סירכדס

 קרלאב ורוא תרוארה ינפמ םבימשב יבשויה
 לבקל סכיואו עוצמב ךא םימשב ותוארהנ
 ארקנו סהילע ותוא ליצאמ אוהו אוהה רואה
 ונל קרעבקנ רשפו םטהו קדכהא ונממ'זרז
 תכהאב .הילע תודוהלו הנימאהל ונכייחתנו
 הלחתההש ונבל ג םישנש ידכ ונחבהא סלוע
 זראירבב רמָאנש ומכ ונחגא ונממ אלונממ

 ןקט פובסס קגקדמ לסמכב
 קקכ .ךוסו סככלמק | ןס
 סלטורי .תוססיתס סקינע
 6 ךרלק לע "יבורכו ןויכ
 ִסֶסרק בוקפ רועו * וכרכז
 ןוכע 10! .סקלכ65 יב
 ?וטסרכב 516 עטמ סלסורי
 סע סהלכל .לרקיו כר
 סקְלכְמ קלי 'ק סוקמק

 = 8 *תוב0(פתטלס דנככ
 סיבורכו = קסני דנככ  ןוינ .* ססרכס דנככ סטורי
 לסוימו סכמונמ רתויס סוקמס ותויס5 *  בקעי דנככ
 תרפכס לעמ ךס6. יתרבדו 'פסכ 'תי וקכיכש וכ לול
 תוכ%בט דחוימה כני סיסט ועכו"וכולכס יכט ןיבמ
 קידוחי ויסו זמ יס ןוטסלב רומסכ סמילפ ופוטמ לכל
 סיו6כ סלכ סיטבט בז וכיבמ כקעי דילוקס דע סיבְכ
 6008 + וכו בר לקקכ תוק56ק סכטו יקל6ק ןיכעל
 "6 וכיפסווכל 76 םיפסמ רמ6מ םרדמב סו יכיע
 65 וסדס לע דפוע סל יש: וינע בטכ 'ס סכסו 5
 תלמועס סעטב 0% קעירו .תעסב לו סטירס תעסב
 קכר63 .ץכלכ ךלסתס סוק'(כ סקרכ6כ 0 סיתומקב
 ץר(ב חכו ערויז קחכיכו = * סככת5ךל יכ סכסללו
 ךיכוע סכק :כע וילע .בנכ 'ס סכסו בקעוכו .* 6יסמ
 סטולקס 56 קפכיז סקלכש תועילס וחי יכ תור
 ספוכתס .תסכס 50 ספ םי6 כקעי .קועילסו סעילזסו
 ךלמל לממ סזל סקיתמ ורמש דועו = * פולכמס ףיסש
 6יבס .ןילטלפ ו5 תומעל םקכו סיכקוס 'ג 15 ויסמ
 תוככל סנול יכלט קזס סוקעס סל ול רעו ןוטקלס

 : וקיכס = לסת כס סיסס יכפ רוכו 90 ןירטלפ וכממ
 סוקמב ןירטלפ תוכבל ימ6 שקכמ 56 וכסס לכ6 ו5 3
 ול 63 * וחיכס * קלחפ סדט סיסש יכס רוכז 56 קזס
 סוקמב ןירטלפ תוכבל .יכ6 טקבמ 561 יטילסס לכ6
 בע .ךייש- 55 סלקת ןורטלפ סיסט יכ6 רוסו 3 סוס
 ויה בקעי+ קחכו סכלכ6 ךכ | + וקול סכוכ יכל ךמט
 * סקרי לכ כט רט 109 ססלכ לכס למ ויבסוס
 מט6 סדמ חולכ יכב סיר קליע כס קדס 197ק קחכיצ
 תיכ סשיכ סז ןופ כס ןילטכפ ופרק בעי < פ וכלב
 ךייפ סכככ למ דע יב ותול תפלק סת 55 סוקב6
 * בע | בקעי יק56 36 כ ותו סכוכ יבפ ךויס לע

 ריו ףכמ קשרי וכוס רק
 ךלמ-קדכ יכצקו סכט סלט ותו 6רק שטו נו סקרב6
 םל.סש-* קרו זקופ 6לוק יכ5ס6 קכקק לע6 סלט
 סקלב6 + סלט ותו6רזק יכ6 06 * סערתמו קילכ
 סקיכט סטב ופול סרוק וכורס 6טיסערתעו קידכ סד6
 "וסב וכב םרדמס ויל מלט סוס בוטס רסס 0וקו יכע
 ושקט קמכופו * קרוי רקב כט לס ו0ק סקלכ[פ
 ןויכ בופכמ קטמ ןווכ ססיתו סוקס פרדמק פע קדש
 "יבורכס ןיכע ססיתי פיכ וסרקט כקעילויטרספ קדש
 "ובו ןול6 וסעו כופב יתככסו סדק יל וטעווסט סמ
 סתומדל :יבוקכס יכט ןיכמכופכס לע ךפ6 יתרבלו
 "ובוקכל תי וקכיכטו וקכיטי סספייקכס לר "וכו"'מטב
 "עסב יכטויס 'קסב ימסל ססייעכמ ועכלמורילו ןויכלו
 ססיל ע יקלס רוס תור ןיכעלכוימד דטמ ז סיס
 סב תזיסל סככס סלםורובו ןויככויבורככ סתיס יכ
 ולסכיעסס ויסס ועכ [ר6כ סיקל כמוע סתועכמַבצ
 ומס לרקכ רס6 ןכ סג קוכ6ק תבקדמ 6יסו * לטממ
 ימולטב רוכזימ ועכ סביכמל ןועמ סענעב סה יכ סילע
 05 ךלמ פרדס יכ זוכו סיו6ר סע עוכמכ ך6 : ססיס
 סע בכ 'ועכפסב קר סיכורכבו ןוינכו סלפוריב קרת
 סכומסרק דקוימק סלעמסו בי יס'מס ןיכעכ ךכל יול
 וע ץר05 םזיפרכז םסכ כלו קלונס 6יכס סעל (יס
 וס יטיפסב מסבי וכו ליכסמ סוסו: וכויטעקס סע סזכ
 סע רבד לכל ןפוכ יוס 530 :תיויכפל עוליכ ןיפפ יס

 6רקכו : תיטילטס דקסב כיס סט וככד כמכו ול ופרש
 'ק יי "תובסכ קר מ6מ וכרכזמ וקכיסכסס וכקמ סו
 *וככ עכקכ רפס טיסו :וגו ערזכ רקביו סת( כבל
 * ב53 = סכועשסל וכבייסתכו : עקס שירס תוכרבכ
 < וכתבק6 סלוע קכסש וכרמשַב ספכ * סילע תורוקלו
 וכסכמ וכקמ לו וכקמ לקתסספ וככל שיטכט ילכ סו
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 רמאמ | תרוחו לוק ,
 רכועלק רט0ולולכ תכקסכ לכת רוז סכס| עעילק'ומל
 :םי פיטלפס ע"כ ספ6 וקלוכעל .וכתוס ךיטמקל כ
 .וכ6ךל ךב פ רסזק 'מלפכ'וכלכמ סלח קמילק ןיל
 ךוקווע תחכט( 95 9תכוכמ ןכיכת ותקוטת יפו ילוד5

 0 ננכנ אנ ןמיס = רנש
 :סליסק ז סכולטל ולת ןי6מ ךפכמסמ 2 וקסכ
 יפיקס 56 ירווכס לבל .ןופל) רכסק עכוכו =: "כל
 .טעטב .תורפפתקה תווס לע = * ק6דוס לכל \(יכָסל
 ולו וקלעופ .תנלפסוררוס סנוע לכ ןתו(כ רכל

 שכ רב יקזל ןויכ ץיכייחל

 קיכב :סקומלו .קפכרת(ל
 :םילט ?קכיכמ ןידכ קכקד

 .ולולל
 רפקומת :%לעו (תיימדקב
 'וכ6: לקה :סילע

 סכ לב ות6 + רתבל
 .יכע סינ ןיפכדתמ'סכדפסל
 'ולוסל טסכ ךל עכע סלו[ו
 :ןופ יכ ךכויע קדכ ימו(מב

 לרוב - "תי רובס
 סככס סעט.קלוזכ וקריסב
 'קילכ לטטכ סילכקמכ 0%
 הלול יקל  רעקע יסכ

 "ומצע תא ארב אל אוהש'וימדה ךרד לע יחה
 רמוח האר רשאכ וניקתהו ורצי םיקואה ךא
 ליחתמה רבתי אוה ןכ איהה הרוצלווארש
 ;ריהיו לוגס על ול תויהלירעממ ונאיצוהל
 'הינקצ ?רנושו רמותצ אוה רשאכ ךלמל .ונל
 ככל תויהל םירצממ סכתא איצומה םכיקלא
 : ראפתא ךברשא גרשי רמאש דועו :םיקטל
 :םוקמב רמאמה אצי המכ ירזוכה רמא "כ

 * ;<רודג קראיצי רז ד 0
 ארובה הזהיש הבר הליחמ הצילמה הלחמו

 '* רשבב ראפתמ

 יוכסעב וופ ירמסב וכדכלו <
 כב יכ .ותוסרסכ וקסרב

 "תורו6קל ריס לט6 ל6רסו
 פוסל "סלועס יככ לכל

 פועדס :פתמ0ב .סלכט
 טקסס מ סלעול 'כברדמ
 סקכ .תושי .ןכפ = לכמו

 < וסקס קוראפתסק
 דוביטפ ןכ ננ ןמיס

 * וכו סיסעק -

 .ספיס קפס "לכ יכ רביטס

 תו = וידוי סטעמ  םעטק
 סנוע לכ .קכ ר0פתס

 יודוככ .תורכחתסו שיק

 :סלגסק וכסכ(ס יכפמ וכיש
 זכ וס ןוטסרכ רכווקכרכו

 :הכושו רקו6+0ק50ו וכל
 "יתעפ זס שמס לפכס לר
 וככל סיס רככו "תובל

 רכס תכוכ יכ 55 ןוס6ר
 ךיכיכס קמפ ורוקל .סיוטכ
 | .סמכ סלכ 1קלקכט 3ץרמי
 :סקשיטורפס לע 6לט סל תעלוכ ריקי סכמו סולל
 סלכ קלעס לכ לע וכ ותסנסס וע סקיס 3
 תעגמ קז תפמש ןכיס דע סרו 'ק סכותכו סיטודקכ
 לשכר ספמ שוקו סלכדנככ לוקטס סקכמ לול יכ
 סלולנ כופכס ול קנכ 5 ותוטירפ כול סע סישיבכ
 "ובו לל ךל 6 5ע 5 יוטכדט ומכו 5לרסי ליכטב קל
 ומ יס וכרוץיכ לובלגכ סיקכק ךותב כי דועו

 למפעס ל > וכו רמסעס (ני סיכ אב ןמיס
 'וכ6פתסס 'קיוילס סחיל קזכ בוקכס

 "וקפכ .תופת"(5 סכר פיסי סטסה [פ ץכי סדו רבב
 סכילמס ק3קמו * ₪065 קזכ דוע נילפסו ולדב סכועל
 רפ6 ןוספ לותיו סזכ 'םי-סכעס יכ וכו סבר סמיקמ
 סימסב .תיס5 סענעל סריתסב סכ רועספ .תוכילעס

 'ג פלשו קליע לכל ןולמו סקיפ
 קוק ס[ק * וכו ךיכיעכ .לקכ ז קיקק ב1 ןמיס

 רפוסי רסס וי5ס-פוטכל ךיסועכ לקכ
 תוזכ סז סיס סל כוססו לכ * סקטכ סוס תורפפתסס

 רבחה רמא :ככ

 זרישעמ לדוג ינפמ ןכ ירזוכה רמא
 תורובה רחא איהש ינפמ

 תלילה רדתסמ הרובעבו הבו היוהב הגסה
 :חמצהו אצומה סהוההו הנשה יקרפו םויהו

 כ  :תוכטמכס .ולועפס
 : וכו6יכ ךטמקכ קועכמלב
 פדתסמ .סרוכעכו | .סכו
 : ל נככ לכ 0 * סויקו קלילק
 %)  קכ םדקקעק 'סויק
 לע סתסנכ | סתומכעכו
 <+ קלוש ץול5 רוכ נכ פולק
 סלילס לנככ לוכעב רקסו

 63 קעמ יכפ רתסקכ לקשט =
 :וכקפו6 לע סלדעס .קבסכ קר שמו סרו סנעב
 לכ * סינוססו : ףלומו ץיקו סופו לוק * קכטס יקרפו
 עופזטס רוזפכ שטס לס וקמרתסו וכרקתס כסב
 םיסנומס : ףוטוליפס רכלכ לספססו קיוסק קיס
 קל .סקיכיעל סיווקק קונללמ רכז .*סויקקו םעכסו
 ןכ קטעכ לט קמ 'סד6 למ ופנרדמ ןורכז טיט
 "ל מיס וענע קזכו ₪5 ןמיס דע :65 יס ןופ6רב
 .ןפיוק שלל סחילמ "ועכע קופרסל וכ ןווכמ רטס6
 * סוכוילעס ןמ סלוכמותומכו * דכככ יכס סד6 לט
 דוע רקכתיו זע יס ןוטסככ רפכפכ רכס תויס סע\
 ךוזזס תיטילטס סמדקסכו " ןמיס יטימסכ .ומילפב
 סכוטק למוס .לכ) ןתוכ תו וס יכ רפסס .תמיתחל
 סוקסק דע ס6 יכ וככי6 שמסס לעפ יכו תורוככס
 3כוויקומוקמב רכזועכ 'וכו טכויסו כטרקסו רורקסו
 רוכוספ 55 יכ סק סדק ןוכעכ וקקפרס סתיס סוקע
 526002 םוקכס קטע רססכ * שטס תלועפ ותיוקב
 לכ(ו ובו סכימל .סיח טפכ לק ץכופ סייסס ילעב

 ורוני 2% 9 ו

 ךיניעב לק הז היהה
 ; שמשח תאירבב



 ההוהילוק | 6"
 ןש רפע סלט .ת5 סיקל6'ק רנייו סד6 לט ותריע
 וןגעל ספויט ירס = * סויק קקמב ויפ0כ פיו סקל

 ריבס .סרו(כו : סזסכק .פסופכו לעקס תריכי
 גנעפל .תוסלס סכ נו 65 יכ יזכו 1600 סוקפ
 סירס טנרסב וקדוכצל
 סיארמהווארה חיהת ריהכה הרואבו' ייחהו לע קר ודנכל סיקפועס

 זרראפת קרחאירב קר!הי אל ךיאו סכיארנה
 : םירברמה לצא השועל =

 רתוי זרוכבלה רוא אלהו רבחה רמא כ וכו ככלל
 תוארה רואמ הלועמו קד

 תרועתבו ןורועב םלועה ישנא לכ ויה אלהו
 םונרכז רשא םיריתיהיתלוז לארשי ינב םרוק

 ןיאשו .ארוב ןיאש םירמואש סע םהמ היהו
 ארכנ היהיש יואר רתוי םלועה . ןמ קלח .ןכלקמ ל(לשי ןכ לעו

 *ןומדק לכה ךא אווכ תיהישמ וכטוקכו סלוסל
 לכזד תורוכו ןומדקה אוה לגלגהש םירמוא . תועד קעכ 30 סתוענמ(כ
 םצע אוה שאהש סיעוט רחא םעְו יוהודבטיו עודסס = תכפכ | תויפס

 קטהו םיאלפומהו םיקזחה סישעמחו רואה

 : סי יכ לו6ילי | <

 כוש ל - רנ ןמיס

 65 ריפמקס וילכל לכ
 תפש6 .סנכ רו6כ סילדל)
 וס = תויקל6ק | תועד
 תב ןוטו6ל ריפמסמ קלועמ
 : סיסרקב לכתסקל ןיע

 סיב

 טכועסו לכשסו הסנמסס)
 תרקפמ סק ירק ץכווכז
 * םמססמ רתוי סקיטועל
 סולורוקל טוב ןכ (כב רבד רפ6 ביטס כ לצו
 וכל ל6סו ( קל רב ) ןככל וקלכל וסכילטקש
 ורו6 סכיכ שוק ובוטקו שכב 61007 סיתכספ יסמ
 טלקמס תיכ סלוע לט ורוסכ קוסעיו ךני סלוע לש
 ויס סעו *כע סיונק לכ 1796 ולסכו סיכ ביתכ
 סידבככו סיכר סירבד טמטס ולועפמ ירווכק רכוש
 קכוטקה מדסוי סכס תמדוקכ לכ רוק ילעלבמ
 כוטסו .סלועמ רתויס סז .תויקל 7352 רוס לש
 ( 67תל0ק ) סכמק רמ6 ןכ רש יכ עמטס יסיסכטבש
 טרפכו * טמסס קס תושרל סיכ'על כוטו רוק קותומו
 סנוכמ תמדוקכ רפוסמס לכ סע .סיוקס תנועפ יכ
 לכס רו 60 וריכזטב ןכ סו קו6יכמס 36 ולכע ודנכ
 ןווכ תובכלק רו6 6501 רסס סומכ סכקו * עב
 ללס יכטוי לכ וככל רי6כ רס6 50רש רו6 5

 ץד רפוי ורטסכו ךומסכ ר6ביט וטכ פועדס תתמסכ |
 כ שיכומס טמפה רוס 90 ןווכ -תוסלס רוסמ סלועמו
 : מדוקב רכזוטכ סיפרומס תטגרס עפ 96 תוסס
 קנו !ע ןטיס ןוט6רכ + סוכרכז לס סידיחיס קלוז
 סקס תולולכ פויס סע יכ ופטס ךסמס יפל סזכ ולא
 קכיכמ סדרי 60 ממ וטירפסו ורזכס רסס קלונכ ליקי

 תלקק סככדוכס דע סתוענמכ סיכופספב רוד
 65 יקל6ס רוס סוכע לוקל סיור סתיסמבקפי

 = רנ < ןמיס ינש רמאמ
 6)ק יךומסכ ראכתומ ומכ תוריזכסו תוטלפס דנא
 | ..ךוכקט יקל תל ךלקעשס ךוכק לע ורפסס סמ תעדי
 וכרכוט ומכו ונוס ירפסב ססרופמס סמרס סוס הז

 | ו6כקכ כמ ילוסו 6 ןמיס ןופ(לכ ידופ(ס סעטמ
 פלס .יטומולי6  סיטורפס

 סוקע פל = יכ'טל ןוטלכ

 וסר ןוטלמ סרו נכ טלזיסט

 סילדוכקמ סעויס ספ
 סמ ןיטט סכר סוקקכ
 3ע .וטריפס ועכו כוש
 םיכ קסמו כופכק רפ6ל
 ןפכס 6 גסכיו \נו קעול
 בס דע ביו רבלמס רח(
 קיקע ונו קכלוק סילק

 רחא םכעו

 היפו : סיקה לולנ סכפ יכ
 :פכוכ ןי6ט סירעו(ט סקע

 | 6 % ווטרס ירפוכס תופכ ךלוסו רפספ * 'וכו
 ץיפס5 30רשי לט ןטוומ ריפק 650 דע סלועכ ויס
 קכסו = טכ פ יטילסב סרוק סתנקמ רכז = * סככע
 ותלוו לע סלטמ (נמכ וטל ןיפט םרבוס סכופלרס
 ומנע יכפב רוע רבד לכ קר שרוב ססכ ר(ותיטרצע
 ולטלתטס ול ןוסו דקמ וכ עוטכס יעכטס ותומילסכ
 .סוטב 6רוכ ןו6 פ6זק תעדס יפלו * קמדוק סכסמ
 וסולופק כ סלוסט סלכעס ךלל לע וליפ6 סיכפ
 סורוקיפ6 תעדל סזכ ןווכט 16 = */6 ןמיס ןוטסרכ
 וטיעקכ ר6בתוט וטכ סרקמכ סיס לכס יכ רמוסק
 בור סע תלו עדס לכו 4 ןןיס יעיכרב סנ מ ןשי
 3 גלגקט קרבוס סו יךומסכ סרכו ףביס תועלס רפי
 < סלוקק רכדכ | * וקודכעיו לכס 6רוכו ןומדקס לוק
 וע ןויע .ויל6 נינקט סע תיפכתו 5ו רכזכס וקרפב
 3נ5גק ול סטקט סעדיפ סקס םיכמוכ ףסלפקקט
 פז רכו רככ .סקור 'טסו ףוג טס :סיבככסו לגל גקסו
 וכימ6ק סולו עמטק רפס .סוריפב גי6155 רכבוב%
 קוק סק סלג6 סימעקמ סלועס תומדק סלכ סכנס
 וכבש קכסכס ימכס לע כככ טמפ ססו = ן5כ דע וכו
 65 רטס ןומלקס (נזכקמ וכססו רבעי סמס תופיכמ
 - ןעפוס קוסכטו ויבככו לגלגק שוק ללכ רדעס ןקניסי
 ₪000 בוטסל סעוט יטילטסו ")כו סיעלכס לע וכטמ

 וה

 |. ומוקמכ סירסכ סירזנכס
 . יסומילפ ןכט ןוממסו סכרס

 | רטפשו וב דוכפקל דסויע

 | :8קכ 8 ףלב תיק ףוליקב

 = וכויעכ דדוכפסל סט ךלוס



 תרוחי לוק
 סנכ סיכככס ר\ סנעפ ובטסי וכ  *לו6ק סנע ₪8
 וכ סתופרב ונתשרקל .ךלוקק סולק ₪6כ לעסע ץלזפ
 סיפפפכו סיקופ סיטעמ כס 6וקו וול וקושי לכמ
 ויפע וכתתב '6 ןמיס ןוטפרכ וככפכט ומב סתלעוקב
 ילעב 5כ 236 תוכלע דוס

 תק דנ ןמיס ינש רמאמ
 שולוג סידכוע ויסס וכ) סימופפ רופ קלט תולומ
 םכ סקב .דילוקל סתכוקק לע סיטעכ טייק ינעב

 * סקימכס 16ססיכלמ סילבוע רמ( סעו : סתויכקול
 סילככ סקלוכע סתיק  ץיסיעפס 0ז0 כס יטכל

 ןיעכ סקימכק ו6 ססיכלמפ |
 רחא סעו * שא איה שפנהשו דוכעל היּוארש ןייועי ס)ועכ  תויכמופ

 תורוצו םיבככו וריו שמשמ הז תלוז םידבוע .סיטעעסו 6 קיסי) *"קל5

 רחא םעו * לגלגה תורוצב תולתנ םייחילעב טנע = וקו = 06 רל6כ
 ץבימיכסמ סלכו םהימכח וא סהיכלמ סידבוע סכע על יכ | סיטעעס
 גהנמ;ר ןמ תוצו'לבד םכלועב הארנןיאש 67 רול * סענע כמו
 םנויע קד רשא םיפוסוליפה רשא דע עבטהו 0 ו 36 כמ
 ;רניא תונושאר הכסב ודוהו סתכשהמ הכזו+ ל
 ול ןיאש םתשקהב ושנ םירבדה ראשל המוד ו

 53 קערפ לע לז סרמ6
 ןיכעכו יכיתיסע יכ6ו ירוק

 יוסקטעו "יצרוכ ויקט ןמק
 90יכלב ופיכקס ועכו ול
 'כוככ כל ןידסכ כ ןמיס
 וקופכ6- לע | לפכ = רכ(כ
 "םוקיכו'סכפו דינס ץיכללו
 טעו = >* קול 6כסכל רש(

 ןמיסמ ןוט6רכ ףוסוניפס
 רכפק קז רכז) = *עפכס
 סו(ל תומלכ סלכ ועויקפ
 טפכס סכק יכידכעתט'יו(ר ךרעס כל טק ויס לע
 פועט רכזט סמו + ם6ק ככסמל סתרזב ליפס קרקיס
 סיעוט רק6 טעו ורמסכ .תזק תיטילסס כס 6
 כ רסס ןמ רתוי ולכ6 קפועיר בל סז ליסט רטפ('וכז
 "קרכמ 36 תוקל תלו ול םסי) סמ6 כיכש סגי ךיש
 ןפככ .ורפוסמק תותכה כב ןיש תמכו * תסבוטממ
 בוקכס רמ6מ לע ויבעפד ןפ 36 רככו * עולל קוב
 ל6מ וככובעקו וקלט רדקו ו6רו סייתכ ורכע יב
 ולובכ רימס ימעו סיקל6 65 סמו סיק36 יונ רימקס
 סילכוע"ורדקו 8 סולכופ םיוקכ (כת * ליעוי לכ
 65 ט6ק 6 ןיככמ סימקס ןיצלויט יפ לע ףףו סימל
 סעו | : לועוי לכ ודובכ ריעס ימעו סקיק36 וליעס
 לק תכס 6יק פז  *וכו טקטמ סז קלוז סילכוע רח6
 סרכ%ט עודי מ6ב זכס וקרפב קלוקס כרס סרכז 6
 קופ6 ןיפס סתעדו סכסנכ תכומ6כ לדנ 'ע וכיב6
 פושיכב סרמ6 ךל ר6כתי ורמ6 לע *וכו סיבככס קל
 ןכו לולנק .קול6 וס טמטקטו פוקו56 סק סיכככסט
 יכט לכ6 וקול סמעסס סיכככס רסס דוע ו6
 רופיבב סירמו6 ס6כמתו .סילול ב רפוי סס סירוטקש
 ירכו לפטקו ןויבעס לועס ניסכי רט (וק טמטקש
 שו ןוטסק סע קלקטכ 6תוככ 378 סקלכל סכממ6ו
 ל ךירסקו - ןלכ דע וכו טמטס יתלב קסוע סט םיש
 + סכימקל סדנככ סקרכ( לס וקוכיו לעו סכיכע לע
 סעויקל טרפב ריו םמש רבפק רכז סכסו * קכוככס
 = םיבכפס פס סכ * סיכככו :  סילוד נק תורולמ יכעה
 :פכל וכככ סי6רקכס לצכיביטמ סעבטמ קטמסס
 כ'סָה | *בלגק תורוככ תולתכ סויק י5עכ עורוכ%

 3 דומעל רטפס יס תויס
 סעט וכקכ .רככ לפס
 כ סוכטוס ויסט סמולכסל

 פקונע ווקס סכמס וש סלכומס למק לוכע סתלכקכ
 ינכעכל ותעפטסב יטמס לזמל סור מסכ סזכ וטע רככ
 וכמו רוכפי דע ועפס תוכרסל רכבי סככ ןככו ףוסס
 וכ ילו + וילע דרויס עפטס גלפס כור ותלוו לע
 נכמ6 טפסמב 6יכס סיקל6ס סקולכס סמעמ לכ ל
 תש .תיסרו סמימסה ךיכיע סת ןפו ןכסקלו טרפ
 סדכו סימטס 6ככ לכ סיכככס סו סריק תלו טופס
 סג סע רמו ונו קלק ר6 ספדכעו ססל תיומפטהו
 יככפ לס לכו[ לספ סכל פיטעו ןותיספת ןפ ןכ
 :םמור לכ תוכבפ "1בו קמסב לכ תיככת קכקכ ול רכז
 סטעמכ למס לכ תכועפ וכרופס סכסק בתכו = "ובו
 דוכומדק קלקתס ווי6 שי דספכ ככ לכלט סיכמוסה
 דכמסמ קמ לע דורוקל דספכס ותו תרוכ סיטוע ויסו
 ויטו רויוגמק לספכס ותו(מ סלקתהו ןופדק ויס
 ופו6מ סמ קלוצפ סילע עיפטסל לוכס סקול סילכוע
 סע "וכו סיוכסמ סלכו : כ'ע ןומדק וכטסס (כלכס
 סוטק דנס לועט יכייבעב ו י(רכ קז ישר 5לס תויס
 סזפ סזוכס תעדס סתריעטכ קיזקל סכרדט סקכט
 פוש ידי לע .גקכמס ןמ (כוי רבד סלועב סרי לס
 65 יכ עכטסו ורפש ךווס ןכ לעו בטס ןמ סנעמל
 םיקפועס פייטע סכמ6 יכ גסכעס ןמ רו קיפסמ קיס
 שרוכס קחב גסכמ 6רקת 6יכ סנ .עכטס ןמס\עמל
 יבפסמ ןי6 דע ו6לפכ רקס ןישו תולודג קטוע ךרכפו
 טוט תסיניב וכימלס סלט עידוסל וירכד רריכ ןכ לע
 סיפוסוליפס רט6 דע : סלוע לטועכטו גקכממ רכבל
 ךכ לכ קפקת תומופס די יכ = *כו סכויע קל רש6
 לע 0 סעולָה תפיענ סרוק פועלס וכטכ

, | 



 רמאמ | תדוחי לוק 7
 תולקו תוקלפ לט6 סיפוסוליפכט סילועעס ויפלפ
 לוטר סכס קנס עיקר יכפ 3ע ףוע וסיב בק סכויצ
 .קותכ טקסס ילכדמ ילפוכק סירב לק.6 קוד קכילש
 :ורכדק ל יעוד תוקופל ססל ופעו ומס למ תולכומס
 סחוימל 'וירמקק ד5מ סק
 ₪ .ועלי-05 וכ סקיפ
 סקס :םיכוקלקס * וכי
 וכ רמקמ לדכב רכד סומו
 םנרועסמ סכויע רבע 5
 קרפ 'רומס ירכדב רכוומכ
 רפעט סע שוקו יטילסקמ ס'מ
 סיפוסומיפס :ותתימ6 6
 רדי לע ןוסכקל סילועעק
 'כוסקר קכס סע טיט לטקס
 .ןככו לכו לכמ מסע תלדבכ
 רתי סע .תומדק 05 .ןיס
 רטכ קסו סב ף6 + י0כקכש
 קכופקרס קכססס סתם
 'לע6- סזק קוסקו תז
 "ספועכ סטעמ 5 ןיס וביסס
 'וילפכ לע כ ולככ
 :סללס .תוכסל לכויט ןפולכ
 :תוכסל כמ סיטרפכ .סיבטסל = * תווקנסכ ןכט לכ
 קקוסר יטלפ ססנטסס וכ .יעבטס בקכמס ןמ סכייכע
 "רכו ופו6 סיממורמט = =: ת5לוכס ןפ רתוווכויכעמ
 וטל  ףופכ סעיזמל ךורמוו רט6 ררופמס רמ6מב
 וטקכמט סביסכ יקופס ךיכיו6 סקס ךירע סכרי ךירע
 :ךורטוויסכ דוסיס דע ורע ורע ןוטלמ לכס ת6 רוקעפ
 ךעסנטסו תעילי קלסל ךוממוריו ךוקיעפילמול קנו
 .כטסמו קמיזמל טז לכו פרמ6ס ס ס ןוטלט ךמלועמ
 סכממו ךקסכ סמל סלעמ סו ויס רכטס רט 'וספ
 .קסת יכ לפפו ושל ךפופ וקמורו וססכ לכ וסל 6וטכ
 סולע :סכקל יכ קוסי קמ סקכ .תסתו חוק (לכי סטש
 ךדוככ וס סזו סול .5פשו פכד תו ןוכטק םודקו
 לע יכ תוקל6ק .סנוקמס טורדב ותבקכ רככו תקסב
 סזכ יכ'וכוסל לעופס פ (ורסקכ ךולמוי קלט כ ןכ
 וקנע סוס סעטה ןל ןכו .תמסב ותו סירועסמ סכיל
 500 וכ לעופס דל ף)6 ןורססכ :פוטכ קלע סתיס
 ג עומס פוכש 6לו (%ק וכ סכס ךטלכ פיס ספוסכש
 רול סיס 55רסו יככל וכ .* 'וכו ס3קקס סככדוכט דע
 פר סרופכו .סילוכסב וכוק לט פוככלק לע י5
 רתוו סלכפ ימיעל וקרכ ,תויתממק תועדס יסלעו רוש
 סל תוכטלו ולמ6) = : טקעס יקולל סיקרכס סי(לעסמ

 "גהבמה םהל תונעלו סשארונה םיתפומה הל
 רמושו לשומ סכלועל שי ייכ ןיעכ ןיע הארנו
 ףמוגורבשלּודנהו ןוטקה עדוי רצויו רדסמו
 58 ותוסיכמ :קפע ויה .ר9!ה הבס ת'הו ערה לע שינעמו בוטה לע
 רתויקכיחככ לעושו :סלוע .תאצל לכוי אל םהירחא אבש ימ לכו תובבלה
 סלוע. 36. ועויק :.תלע  לועה יבשוי לכ םויא ובשש דע םהיתודוסימ
 - :לימערינע .עפופס רעפפכ .םלועה רובל תומדקבו םלועה:שודחב םידומ
 -ספע וסט ןומר6 קכוככ:של טנהל השענש המו לארשי ינב הז לע םתפומו

 : סהילע רזגנש המו
 רואוב שו לודג ראפ הז ירזוכה רמא לכ

 הנ 3 ןמיס ינש
 וטופרוכק סותפועק סל תוטעלו ורמפ ירסל סיבסכמס
 ."ץסמכ"סרוכ קפוק סס סב עבוטס יטעמ כ סכמיכ

 קפוע קופלפפ ופוקכ 96 סערי ( [5יס כויס ) שוקילמ
 כטמ ספגו ץר6 לוק רעסי ב55 יכ עדס 05 .תולודב

 גרמו רבורוע קורטמ ססבו
 הוטע 3ו6 -ת6ז- סכיושק םביממורמש תויקלחב ןכש לכ םלועב השעמ
 .לועו י36 קופפפכ ןכוכתק) רמוחו לקו םכתעידימ ותוא סילידבמו .ותוא
 | = וטפפמ לע עדתק'קלמ שלם | קרליהקה ?רככרזנש דע שודח םהב שדחוש

 יעד םיעקי תוופפמ כ 'ושעלו רואה הילע לוחל יואר התיהש איהה
 :שרוס לע ףיסוק ןכ לע ובו *

 'ןקפס \קסויע .ןוטפ ותכוכ
 ,'+ סיצקכקק קל .תוכטלו
 :כיפככ לטוו/מש"'רכו לטומ

 65 = ךש :רתיוקל .תעופ
 .פיפוק ןיכבס .לספירתועב
 .קלוז .ומויק לע ל .סיו

 ותויק3 רדסמויותיוק קלע |
 יקי תורטכמ ?ערבככס דסל לינפ סוי לכב וכוט דסמ
 .היזתט ירי סטכ סלב ספככ רפסמב 'ש כועס ורעסכ
 ורוני סטועסי כווו :וסכרוט סע קילכפל סרודס ןיוכמ
 :סיתפועבו .תופוסב .תופעב ןקעס .ךרוכ יפנ תופדס
 "וכו ובכלק תרטיקל כס סתיסו : סול נכו סירתסכ
 5 לקו 'ט6כ קספס טשרכ סיכסמ קמ רוץיכ ףוק
 רט יככ סז לע סתפועו :וכרטיבש ומכרכו תוככלס
 -ועט רטשיטו ד ןמיס ןומפרכ תופומס ימכס וטעש ומכ
 לע שק תוכפס קתימ6 3ע קפונל 0רשי לם סכייכע
 ףורגט סול וכפי ןמוס רעופ ירזוכס ררועתכ קזמט
 סכעטס סקס קשור יכזס יכפק וכו ידוסיס לולסל יכש
 ,סמו ססמ סטעכט קו = :'ןכו ד לעב לכ סימלסו
 .וכ בכיס זכו מיס ןוססלכ וכרליב רככי'סילע 1 בכס
 וכטע טעכמ סמ דכמ ןק וכמעב מסרפקכ ?לוככ סגטס
 וכילע .רזנכט סמ דכמ סו .וככויכע קס)כסכ (ילפסל
 :סכ וסב סזכ פעדס סברתו יקלקלקס תשקכ םכועסמ
 יכזוכס כ סכּפ * וכו לודנרפ = הב ןמיס

 לע6 קזס לודבק רכלהס ק0דוס ללכל
 תומופס יכפמ תועדס יליכט ךטסמ סיטל ץרסיכ קיסכ
 "ושרותי היטועל פרספת יבכ שו - * רול תולודבק
 - ." לט ססיכפ רו6 ימוכיב וכ 13+ דכסקסל

 גל

| 
| 

| 



 רמאמ | תדוהי לוק ְּ
 סנוכמ יכ ולולקי סיקטב רו5 ירו6מ לכז סקס 3
 סטקמ סחכ ןכ לע + סרו( לובג לע ורכע ססנכ
 * כ ןמיסכ לועס רט6 לוסק קפסק ןץ:ךלמ לעוקעל
 כופככ * סנופ סטול פומעל רמפכ משכו ורמ6 וסוג

 הוק 7 93 5: מיס = :ינש
 סנחוכקס רופס ןיכעכ דסוימו יטרפ.חכס סוס סקכע
 ותפוסע (כוי ןתסכ וו ו קז 5עו ןוטסלס ןמ רתוי
 ירו6מ .רתי לע 5)פכ תוכז 15. סי ופויטרפ דכמ עולכ
 ספכ רודס ותפוסמ וקסב תעב ספ ןקכי ןפסכ רוס

 ךילומ- גס: ןמיס  סיעסיב
 ופרספפ עורו סמ ייפ
 תוסעל סקיכפמ סיע עקוב
 וכ ועעממו סליע ססל ול

 םש ול תושעל רמאנ תרמאבו ולפ תצוהש
 םשל הלחתל הזה םויהכ םש ול שעתו םלוע
 : תראפתלו -

 דודיעיצה ךיא הארתאלה .רבחה רמאא וכ קוט ספ ומנעל ותוכס לע
 ועטעל סכק רטפס פלפל
 ידי םע רקככס סוס סעה

 ק  תוקלפכְסו תוסלוכס-

 2 - וכממ עומסרפפמה

 קמ תמבודל * סתועכמסב
 סמקככ סקמ לוע רמ6כש
 וכסוכת ל סול דרק 'עקכב
 ךכ .תוטעל ךע .קגקכ ןכ
 956 בורקו תר6פת סש
 ן6כל ופ20 סלע פ0 ןורכוש
 ןמ סוטקטכט רטפשו כל
 ךכ רסס 'וגו לע בתכסי
 קכ בותכס 6קסכ יקסכמי
 סס ול פוסעל "סב קמסב%
 תוטעל יו6רס+ * קלספמ-

 םידקהשכ הרותה חבשב
 דובכ םירפסמ םימשח רומזמב שמשה רופס
 רשויו קרמצע זרוכזו ללוכה הרוא רכזו לא
 'םימת'ה תרות הזל ךמסו היארמ יפו הכרד
 והמתת ל רמא ולאכ וביולתהו שפנ תביפמ
 קרריהכ רתוי -הרותה יכ הדאה םירופסה ןמ
 ילולו חלועמו  הליעומו תמסרופמו היולגו
 התיה אליכ דועו'רותה חתיה אל לארשייינב'
 קדתיה השמ תלעמלכא השמ רובעב םתלעמ
 ןומהב סכא יכ התיהאל הבהאה יכ םרובעב
 עיגהל תשמברחבו כקעיו קחצי םהרבא ערז
 םיארקנ ונא ןיא ונחנאו ודי לע םחילא בוטה
 קרלא 'ה םכע רמאש ומכ ח סע אלא השמ סע

 -רכרד רפויו : סבוטמו
 פוכנכ טיפו .ורמ6 דנככ
 :סוקפס .סנקמ 006 .ץולל
 סתונק לע ותפוקפו ולכומ
 לוחת. סולטמכ ךלסתי יכ
 35 .עוכק :ךלדו .לולסוכ
 :עדוככ ולזמס לוו עכמ6ב
 גדנכ קנכמיכיסיסרמ יפויז
 יללכס לכ 000 יש
 כ ןמיס ורמסכ  סיפלעס
 סיסק = ליקכס | סכו0כ+

 םי6רכס ו6רקסו תו6רק-

 רתסב .ןיו רמסכ סז .לעצ
 יוכיעל יופכ לכס יכ ותמסמ
 : 16 שלב ורו6כו טקסס.
 - סליסב לעוי הלוקס יכ-
 סיולנו : ללוכס-לושס דננככ
 .עוכז .דבככ + קקסרופמצ

 לטוו דנככ:סליעומו :קמכע
 סעזכ יכרד וכרד יכ ססרד

 ךב טעו קרפפע ספ ךל
 "ם:0קיבלכ- סזק טניכ סש
 ץר6מ ךע 96 תזכוס רטס וכיק5ס'ס סתעו מל לכ6'ט
 סמלו סלסתל רנו ךל םעתו קקוק דוכ םירנמ
 ןויפע . ךתקלו רמ65 בועס וכ םירכדב *  קרספתלו
 "ובו תכפפפלו סשלו להקל סשע רט( סיונק לכ לש
 סלסתל ורמסב וככופב סכקס סט ריבס ומכ ורובו

 ךכ רט6 קרש ורעסכ 'קי 105: | * קרספעלו ספל
 : כע רספק<

 קכוכס  *'וכו עינס-ךי6 ס6רת 039 וב ןמיס
 סיקסטכ 6וס ריסכ לטו רוס תורוסב |
 לטפמ .סז סוכוסו לכ ןמימ רכוש ומכו טטטסמ רתע
 וכממ- רתוי סרופס שעט לס וכייכע רופס לוד עיכס
 סתיק סודוסיל 26 סלופס ספיס 00 3(רטו יכב יפולו
 ועכו ססב רספתק'תי קס לרקב סילעע סשומע סרו
 * לפוכס רוש לכזו : כ מיס ףוס קלעמל רכזוסס
 קרש .ס0 ןופלל 6וקט סקכ 306 סע םווטל ורטסכ
 *נק תעד ופל לוסי 65. סרו דע * לסי יכ רוש
 עוכו = : תוללכב רוס דנפ שעעס סכס קזכ רפס

 וכו סולט סיתוביתכ-לכו
 ףוושכ טקסס ךלקמ ליעויש 2;

 '1קרמס לומ ? סיכיע רישקל כוש סות יכ סלע יפוג
 'פעבר6 וזמרב ולס יקוספ יכסכו"קעדו מכסב וילכסס
 ורקטבו סכרד .רטוי ומרכ סירסי 'סילוקפורמ(ב וכ
 חשו סיכיע  רושמ יכ .ללוכס סרו( ללככ כל יסמסמ-
 סוכיצ קרי6מ = סמכע תוכז דנככ -סרב טס תוכמ * בל
 ופ לע ךרעכ רדסס ןיסט 036 סיפלמ יפוי תמועל
 "וכו רש יככ יפולו-: טממס יסכט תענסב וקסכס
 (כיב5 רב רועילס יכל רלכ 3190 סע ךקיס 56 כטס
 ויכפל מ6 סבק יכפל לבת רוק 656 סיס תורוד וכ 6
 סכס ליב ךללוע סרב לו פויתוס לש ןוט6כ וכ6

 . 'רקשכט סרותס .תוכזב 055 ופרבכ 65 ופולעו סלועס
 וכיסב סכפול דיתע יכ6 רסמל ץל% דסי סקכפב ס
 < ןסכ דע ךיק56 'ס יככ6 רומסכס ךכ 656 ספוט יבי6ו
 \שט תויס סע יכ קטעה ףוס סכשקמ קלחתל ןווכ
 יפסמכ טטמב רחסקב ןכ יפעס-סלסק קבטסעב קלע
 %ע 6יעמוס יבר פלדמכ ללככט קש וסו סילעפכס

 קופפ



 רמאפ  תרוהי ליק
 וכ תיט6רב סרמ6 סלותק וכ ןומ6 וכ קיטו קופפ
 'ה רמכט קלות 696 תימ6ל ןו6ו סיקש 03 תיפפל
 עוכזכ ספ ורמ6 סיכרב יב סטכו וכרד תיססר יככמ
 תוסס סלי\ .ביתכו תיטסרב מ6כס סלועס 6רבכ סשש
 קסמ ילוכפ ופכוכ :כע וכ
 .תכהפ וו6לסו סלסס וריחכ
 רותה תיק 03 ודי לע תד
 יבכ סטכ רמסכ טפו תכתיפ

 ם - קחכי בר רכ ללולש
 סמדק (רטי ל ןתבססמש

 6רקכ .סז = 6וק | יכ פכ
 ו רכזועכ .סרותס 6 \בקל יושר קלוגס סש
 רפי ירוככ יככ רקזכ .ןכ לע יכ רטפ6ו זכ ןעימ

 פול עוסככ 'פי ותעדכ .תמלוקס סתבססמ לע זומר
 רסרלמס יפ לע מקו יסלועק 6 6רכל ותלמ סכידכ
 ןווכ סקי36ס פוס ורק יכ יכל 36 וכ יתרמש קל
 לועו סרותק סתיס 65 לפרסי יכב ילולו רמ6כ רכסט
 ססמ תנעמ לכ6-ססמ רוכעכ סתלעמ ספיק 60 יכ
 ןסככ .וירכלמ סריתס ןיסו = * וכו סרובעב סתיס
 םוסק קפונסס רוכעב סיסכ לכסס * דל ןמיס ו
 רוכעב (יקס ל)וגסק! יקל6ק ןיבעס סכ ץכלקפ
 'ס יכיע סקו ססכש סיתלוסמק ןמ סלונסק תלונפ
 יטפסמ סכמל ךפיקמט רפוכומכ [ר5ק )ככ 'וטטוסעמ
 65 ק6וככב סקיליסמ קלעמ יכ .וידפי וקדכ תק ₪
 חכו ססרכל ערז .ןומק ל סתוכזכ קל סקל קתיפ
 סימי סרסע ץקאיקיו 6תניכמכ 31 סרבלב בעי
 'ק רכדיו רמוס (ביקע יבכ וקימלו 26 קרל יסי%
 סיס סתוכזכ ססל רומו 63 רמ6ל ןרקפ 361 ספל 6
 65 36רטי לע סעכ .סיסס סכס כ לכס יעע רבדמ
 ישכש לכ ומפ רסשכ יִקיורמַטכס ספונ סע רכדע טיט
 55 רוכלס סי לס רמפל 56 0 רכד יסיו סמל
 יסומכ 6% יכר ירבד לע ביסמב יכיש יזע ןב ןועמש
 'רטי לט סתוכזכ רכלכ דכלב קטל סע ו וירבל לע
 6006 ססמע רכדכ 63 סישיככס לכ 96₪ סע 6
 סוקי תעבס סנקט יסיו רמסכמ ל6רסי למ סתוכזב
 יקיו סימי קרסש ץקמ יסיו '15ו מל י50'ק בד יסיז
 "וכו סירכ ןכ ךורככ ץכומ סת ןכו סימרי 16 סרכל
 ומק רס6כ יסיו סירכד פ יםר בפכ סז רוסיכלו י כט
 תולפמ לכ6 .רובדס סיס 55 רובו יס 'ק רכדיו רוב
 ךדונופ5 רמסיו 955 רבדוו רזוזכ 95 ןסכ דע סילגרמס
 ומע .דסייתכ כ סיפוזכ ללרשי ויסש כס 05 לכס
 ןיסט ךדמבל כושו סיכפ + סיכפ סכס ןוטלכ רוכדס
 י כ פרשי ליבטכ 037 סיפיבכס לע קרוס סכיכסס

 | 29% - מוט יש
 |. יכל לשש סמ סלו6
 כ לסמ סע 65ס סנופ
 %כ תוככ 3ע קלעמל ק)עמל 76% סמונע ס(וכככ
 סיס .+וכ 'פ ינטכ הרומק רכוס ומכו סזוק לכ (יבכ

 י3רסו לט פתוכזב רוכדֶה
 | .5/יבכק רפי לכ סע סנ יכ םניקוחה זרויאר ןיאו םהרכאיקלאסעו הלא
 | פוכלק קוס 6) קיתונללט) .םיניעה יניכג תואישנו תולמה תוקד םייקלאה

 | *לכו דכלכ סטמ סע 0%
 | | ףתנרדמ תיק רט6 דכ

| 
/ 

 ד קנס| סניכטכ 65% ;רלפתבו הנחתב זרוכרהו ?רוכבה םלעהו
 160 קכק(ה יכ ורכדב סםכישעמ םהירהא ןיאש טירסאמבו תוקונתבו

 ערז ןומקכ ספ יּכ קתיט
 םותכסו כקעיו קמכי קרב

 סועטס יפפו סיעפק ךיקל( 'ק ןק כקע'פ וכעייסמ
 סתו6 קכק6) ק קסח ךיקוכ(כ קל קכ רפ6 לכו [06ק
 *קזק סויכ סימעה לכמ סכב סקירס( סערזכ רחכיו
 ּולכ יונק לע דוסיב תפקשמ ךרכתי ותכסס סכמס יכ

 3רטו ירוזככ סלכוי קוכדק סלו 'כ יסב וככתכס וקכ
 סקל סז קיה ירכולמכ רלובפס לוגס סקו נל סמ וכז
 עביסבכ 55 76מ ללוקמ ימטרטי קכק סתויק דכופ
 ןשי פוכל בוט בר רסכתכ ןכבו * סונסב סתוטירפ
 םיסומק םעשב ורטפתקוו רתוי 360 רפפתי וכ רט6
 ווקס ויתונמ ילמוט בססכה ערוק ןמ וכתויס יכו

 תומו6כ \ברומק םירפס ןפ וכל כוט ךרבתי ויטפסמו
 דעו סמ ןמ םמ רופסה לוג קס וכמקס כ ועודקס
 ןיפו וכמ6כ סיכסקכס ירכד תכ55 סיכט סק שטו קכס
 לפכתיט ועכ וכו פולס תוקד סייקטק סיקחק וישר
 ספיס 65 .יכ דועו ורמס פכוכ יכ ססרסו יתכס דועו

 סיר כ תת ףיסו כ קפיסוכו טל רוכעכ סקלעמ
 תגרדע לע סרוק לפ0ו ףכוק רש 10כשי ר6פ לע
 טרפו ורמ63 קרספת ספ ול ק קםע סז רוכעכו םעפס
 לכמ סו סיכוסו == * ס3עמל רכוומכ רספפל ךכ רפא
 וכעדי רככו (רשי לט תלעמ רוכעכ ספל תבעו ויס
 הובכב סורת וכרקיכ פס יכפכ קשמ יכפ לז ירבד
 ['ש ןמיס ןוט6רב רכסס ופרס ועכו ויכפ רוע ןוריקמ
 ןכ לכתסקכ סלוכי ןועס ייפ רסז ויכפכ סיסיו 'מסב
 קגעמקש קפדוס 505 ירזוכק ת6 6יכס סמו וכו
 תגנרדמ יכ 6ופיס עדוי סזכו \ * תיכ6למ תיקכ5ק פה
 סמ לט יכפו ליסוק קמסס תברדמ לע סכוילע 30רשי
 מיסקכמ וכסכ6 סתושו ש סימוד סלוכעכ סכווק
 ג תעדל תיפרקס וכ .לופסס ךטמס יפ לע חיכוסל
 למ 0יכו05 קזב ןשי וכו סיקה תויפר ןיסו
 סילע סה סרכז סלקט סקס יטולפס יכלדש סיכסוקס
 |85 ישו ךרכפי סלוכל סתדוכע תוקלט לע סיכע(כ
 .:סוילכס .סיקס 138 5 .סקיקמ ויקיט סקרכז עול

 וקככ :



 - = תרוהו לוק
 י קמ מיס רכפק ורכלכ סלקט ועכ .סייקל6 יל.
 סעגע .סיפעמק ןכוק סכעס וכ .סזכ ןויסכק ךרל סשו-
 עפות רטל לנממ קול6מ רדוסס ספ לע סרורכ סי
 ת6 רע רט6 פוס .סיקל65 טפטמס וכ סרסכ וילע

 ינש ףמאמ
% 

 ו - דע יךממ
 יוכב תוכתפו + וכו רטעמ תסמוקכו + 111 סכיכמו <
 = = וכו תוכדכסו 'סירדכְק ילעלכמ * וכו תורוכמו
 לכ יכתקד ושק כיס כת יל קסופככ יעייס לכתסמ
 ךותומ :יתיפל קלר סכקו קז רדמ .לע ולס עווכוקס

 *-וכרעו ורלס לע ספי לכה
 ןיכעמ סו קליכטכ ליסתקז
 סתומסכ 'יכוקכס סיטורפה
 לע קלוי ןכ רסלו קלעמפ
 'וסכ ל0רמי תדעב וכויש

 רמ6 תוכזק ,תוכטסקה יכ

 למ + וכו סיפעק סתייקר

 ןימפקלו וקפתסל יש 6
 סתויק סֶקֶה יםולפק יקקב

 סקכ וככו6ר דנט סייקפא

 טבישעמ טתייאר רשא תוכזה תוכשהמה יכ
 תצוה דןא סדאה שפנ רע םישק םהש סעכטמ
 'כידהב הבהאהו הואתה ילכתב סתוא השוע
 הבשב סימעפ שלש גוחל תומוקמהמ סוקמ לא
 תגוהו חרושהו תרואצו דה ןמ ;דמודש ?רטו
 [ראצוהבו הליגהו החמשה תילכתב והשוע
 ןויאי הו ינע רשעמו ינש רשעמו ןושאר רשעמ

 םכילכויו ;רוטימשב ץראה זרואובת תכיועו
 סבתתיבשו םבידעומהו תרותבשה תראצוהו

 קריש סכיחט הקירלקפס6
 ו ספר כ יפיק פרק ףכתד
 סיכוקכְה ככ6 רכד (כומ

 סמש | סעסכלו = כרכוש
 ט - סכיקכוו  סכ'תולוע
 ססלו קמורת\ סכיתורטעמ
 לש6 סכירדכ רסכמ לכו
 למות 65 וגו קל .ורלת
 רטעמ = ךירעטכ וכל
 ךקסכיו = ךסורותו .ךכנל

 קמ הז תלוזו 'ולטק תוקל
 "ומעס ופרסל דיפ ובסכש-
 6 תכוט יכ סתכוכ יפוי תש
 סילבוסמ יכלכ 1350 סירכדק תויקל יכ * (יק סא
 ןווכממס תסרוס.5ע סיפר סקע ןיש 'ומלפק סיטעמה ₪
 כור יפל לכס סכמש * סתוייכוכיס יופככ יופכ לכה יב
 דכוע ןוכ ןיסכס) ןודיכ ספועק בוטכ ןככו קטעמס
 תוכססץה יכ :ודבע 6כ רט05 ויקס תרימסכ סיקכפ
 יכיכב ושיסכו תונפק תוקד .ןיפ ככ = *'וכו תוכזק
 סיקיוחמ ספויק לע סקילעכל ויל 'וכו .סיכיעס
 סתיפב רטש תוכזק תוכטתמס סש יכ יסייק36.סיקסכ
 וס זכעו סד60 טפכ לע סעכטמ סיטק סקמ סיטעע
 56 לכ 'וכו סבו .סופתק תילכקב סתוש ספוע
 לע סיפר סקמ חסות וכ יטפכילע כטיתפו סרכופ
 וירכד .ספספ עכו :ויפורוקו סיק5סק יקח סתויס
 סתופ ספוע שוק ך6 :'וכו סיק56ק תפע סוכזב לז לכ
 בותכס מכ *'וכו ססימקכ סבס(סו סוס תיככתכ-
 לכמ .סכיק56: 0 רחבי רש6 סוקמק 560 יכ קרפ
 קמפ תלכו וטרדת וככט) סט ועמ סופל סכיטבש
 ץרפע ומ וכלקט וטרדת וככטל סעטו ן3מלק סט כת
 56 םיפ וקמשתו ל תיכ .ךרד .סכ5 ול5פתו סיקסלמ
 ןוטלכ בקעי יק56 תיב 35 0 רס 26 ס3עכו וכ וסעד
 ז כע .( כ ןמיס קימרי) ססוכפ סכס ךרל ולפי ןויכ
 6וקו :רכס ןחכ 0 סו6תק ןיכע שוקו
 ספלכסו רמפכ סט * קל'נקו קחמטק תילכפב וסטוע
 סת .סכדי פלטמ לככב סתחמטו סכיק)6 ל יכפל סש
 רחבי רט וקפס סיסו ולמ6ב לוע לפככו ובו סכיתכו
 רט6 .לכ תל ופכת ספט סט ומס ןכס3 וכ סכיקכס ה
 סתש סכיקנ6ק יכפל סתסעטו 1גו סכק( קמ יִככ*

 ה-9

 פכו ךכויכו ךקקכ תורוככו
 "תוכדכו רולת רס% ךירדכ

 ףורכ סע ובו ךלי תמורתו
 לכ ת6 רטעת רטע ומנע סוקק רדסכ בתככס סמ
 רקכי רמ6 וקטכ ךיקשס יכפל תלכסו וגו ךערז'ףובפ
 תורוככו ךרסכיו ךטורית ךכנל רטעמ סט ומס ןכשל
 רטעמ לכ ת% ףיכוק סיכט טס סכקמ ובו ךכשכו ךרקכ
 לכ וגו קטמס קטעת .סיכט עבט ץקמ וגו ךתלוכת

 טדס תפ רוק 11 ךכסנבו ךרקכב ללוי רט6 רוככס <
 פוכוסק גס וגו ךל כופסת תועוכס קעבס רנוביבפס
 לחלכ סיסכק ו5לה סיכוקכק ךותעו וגו ךל סטעפ
 תיט6ר ק6כ וכ ר6תק סו לע רדסל וכרד וכפל ריסיס
 < לוע יקס -ןויפרקו .פורטעמק .תפכוק סידקסל ופ
 סע 256 תכק תעד יפל סניבס ימלס כג לולכיו סיסכ
 לועס .סקל .ןיפט סירכד ו35 ק6פ תלחתכ וכיכטס
 יל תלוע 3ע וסוטריפ וכ ןויפלסו סילוככקו סלפס
 יכפ ושרי 5לו ביתכדכ :סיבקל בייסס- סנינס יעלסו
 תכתומכ שי ביתכד ףתוירופדמ לועס 5 ןיפט סקיל
 סותכס 'ע6מ יכ רכס לש וכלה ופל זמ ס6רוו * ודי
 סכיתורסעמ .ת6ו סכיסכזו סכיתוליע קמס סתסבו
 וככ6 רט5 לכ 6 | וסיכפ קט רמפם סמ ןכו רבו
 "גו כיתורטעמ תפו סכיפכזו סכיתומוע סכתס קוכמ
 סוממ .וככ6 926 לכ 56 ו6יכפ סעפ רמ6ס סמ ןכו
 וכ ןווכ וגו סכיתורטשמ סכיחכזו סכיתונוע סכתש
 תולועס רפיל יכ קנינס יִמלשו סיפר תלוע 36 סכעב
 ספיתוכלכו סכירדכו שב סקס יבותכב זמרכ יסכזסו
 זרק תויס עו + 'קכ וללס 6 סכירדכ רסכע לכו
 ד5לכ קעוקה .ןמ סיכפ3 לכטכס לע .סכותורסעמב
 ןושפר .רפעמ \סב לוע לזכזפ קר | '.יכט ססעמכ

 רסעמו 1 17 6 וכ



 . הדוחי לוק קד>
 רמעת רטע מ6כ זמרס 6כ סלכל יכ טרפבו יכפ 'םע>
 ךתפוכת רטעמ לכ 6 שונות סיכס םלס סנקמ רבו
 רטעמ ע)םזתיקו רגסו (ןופ6ל רסעמ לע) :ולק בו
 טידקקע קעו ( לזפ ילכדמ יטר םוריפכ רסוכמכ יכע
 ךפסכ = ןויפלל = תורסעמ
 קו רוכעב ילו בוקסה

 ול סיטכ6 .ךרד יכ וקשע |
 וכוידפ 15 רטעמס תחל
 %6 תולעל ומוק סרט ודיכ
 65 וכ ר06 רסככס סוקקס
 :ןוי6רה ןמ סקיל ויכפ וסר%
 ןורכו .ןפככ לכל קלל%
 לס ו תביזפ"
 | ךרדכ .סילכויו  תוטמסכ-
 סיכס לט סכקִו וגו רטעת רטע רחל קפרפב רכזמש
 תש ןי סכמו * וגו סטמס קסעת סיכס עכט ןקמוגו
 :סתתיבטו סידעומסוותכסס תסכול ןורכז רועכו וכימ |

 לחי סללכ ומ שוקו = * סל כס רפ6כ סלכ לע יכ|
 "לעומק תקיכט תכטס תניבס לע קוכו כיס ורמסכ
 'טצמל ןורכזו סירכמ תשיכוב רסז לכסו ץרק תתיכסו
 "גרס ורכזכ סטרפכ סטיכ כב ףסוכו :'וכו םיטסרב
 נס תיסעו קספ תיטעו ביכ6ס טל 6 רומפ ורב |
 -'ןכוורוכבוורוכב תוכתמויךל הטעת וססס גק ועוכמ
 יוכרכזס ןוילכקו תורטעמס 106 בוקכס מ6מ 7בככ <

 5מ(כס סירוכבק 136 זק ירבדל יכ * סכדי תעורתו <
 'ןרוככס וזזע ףרכו ךדימ ?כטס 5 ןסכס חקלו סקכ

 סעמ ככ(כו סכרקב ולוכבו סט סיכופככ קוס סנס <
 ךומסל קר סיקכב קיספמ סכיתוכדכּו סכירדכ תוימ
 ןוקכז 356 ךכ לח6 יכ ערפבו סולל סעודס ת5

 שוק סב ףסוכור גו דלי רט6רוככס לכ רכוב קטפס |
 למ6 לכ ירוכב ריכזס םרק'פ ףוס קכוסכ כת פכ יכ
 רקסו" וגו רטכ לכל ספל רטפ לכ דיל וילססו סכרכ <

 קמס תולכזכס תוכקמס רפי וכ לולכל סכוסכ תוכתממו
 תולוכבסו סורוככס ור טוריפכ רוכו) 06 05 יכ
 'מ סירכוומס ל6פסו רומ6כ ת0זק ססרפכ סיפרופס
 ורכזכ 65 יפלו סכוקכ תובתע ןופלכ דסי ספלכ רק
 ךר:וק .תוסירעס תיפ6רו זנק תיט6ר םוריפכ סש
 תיטפרו סלט 'פב רכוכ .תוסירע תימ6ל סכסו ןטרפל

 זנק תוטל רכס סידקק ןכ 'פע% סיטפוטפכ 130 |
 תטרפכ וב וזמרב רט רדסס יפ לע .תוסירע תיטרל
 5%  ןכש םוריפב סט ולכזב 65 / סו כוקכ תוכקמ
 עורו וז :וככו רס6 * נק סיטסר וז סקיטלל ירפסב-

 קיעוב יקעל(כ סו() : קס וו * קטיסכיקסו סייספספ |

 ירמאמ

 קרנוהכ זרונתמו תרורוכבו םירוכב זרונתמו
 םירדנה ידעלבמ 'וסירע תישארו זגה תי ארו
 לכ לע וכ בי'ח.תווהש קרמ דבלמו זרובדנהו
 ןמוכ בייח אוהש המו םימלשהו הגגשו ןירז
 ןמ והועגפי רשפצ םבירקמה לע תרונברקה
 ;רביז לכו ול היהתש הדיל לכ לע תיאמוטה
 תאמ 'וצמב הז לכ חברה הז תלוזו תערצ לכו

 . שהנה ץמיפ | הש
 קכיקסו םייסלקו עורוס תכתע טרפ 3 ןכ 06 סמל
 סע ייכ .סנקפ וכתמ דכ ללכמ ססמ רנק לוג סג
 סז יול כושי רסס וטרל ךכט זערכ סט סיפנככ סתויק-
 - סכיקסו סויקפסו עורזס וז וכתי רש6 * רג לוב

 ספ ורכזכ 6%רט6מ ןכ פע6
 טיט יור סיס  םוריפכ

 ומנע סוס סעטס ןמ

 יכלמ .לונק תטמטק לע
 קדכיו רכדכ סמ *ותוכנ
 סויקלקו = עוקזק ןיכעב

 שירדכס ירעלבמ : סכיקְכו /
 ונרכוטיכופכס יפ לע ליז6ו טקכ קוכרס י ובלכסו
 רמסל :בותכ .סכדי  תמורק ורפס רס6ס סול 'פמ
 ורד רט6 סכירלכ רסכמ לכו סכוקובדכו סכירלכו
 קל סיכוט6רכ סכוס סקכ ןיס יפל ידעלכמ רמו 'סל
 * סבדכ 16 רדכ רודול וכל וכבדירז 6 םיס לכ קמ
 ורמסכ תוכברקה רתי ןורכו 56 תוסכ םוקמ קזכ (נמז
 גלככ יכ תופרל סטיבסו וכו וב בייז 6וקס סע דכלמז
 רש6 ויקנס תטמחל ריפיס ןכרק ימייכע לכ וירבד |

 דיפוק ןכרקמ ורמ6ב סיסבז תמדקקכ סבמ'רס רכז
 ןכלק כיס לייק סיסיע 60 קלקס סיקלס 'קל קלסכ
 ורכעב גנוטכ 05 = רכדט רכד ו קטעט קטעמ לע
 לע ורכעב 16 סקס רכוס תופירכ 1%ק0מ דס לע
 ספפפ לע (ככ ןכ ג דיופכ ס5 = ייוטכ תעוכט
 קנסס יןולקפסו תודעס תעוכט לע רכוע ו6 קפורמ
 ופונכ טיט סיכויכס ןמ ןיכע לע ןכרק בייסתיט'בס
 קיסימ ןיכ ריזכ לוק סל .קמכ ףמטכס ול ערוכמו כזכ |
 קנסס * תד5 סכככס רגסו תדלויו סדכו דיזמ 15 גנוט
 סיקיע סיכויכעסמ ןיכע סוס לע ןכלק כייחתיט'נק
 "ופכו6 סןוסב רטעמ יכ סמקב לטעמו רוכככ ויסכככ
 סיס ם6רוככהו יכט רטעעכ סלפוריכ סילעבס ותו
 וכי ס0 ןכו םיכסכס ותו .סילכו6) סיבילקמ סיעת
 ןפז עיגסכ ןכרק בויקתימ לס ק5סס וכו סירוכב
 בויס ל6לטימ 705 לב 16ט סולגלק ןמז וקו עודי
 יקלט ןברקו סגינק - 1 סולל תלוע ןכרק
 16 רלכ ןכרק בייחתיט ישיעקכ קלקקו = * קקמט
 16ב וככקכ 036 לכ יכ ךוכיע ב (ס סתעו = סכדככ
 ינדסב רחש ןוכנט כמוס סכי6 ס6) רכס ילכלכ ךל
 וכ בייס 6וקמ סמ -כלמו'שכ ומרכ ןופ6רס לקס יכ
 יקפס 1550 יעלעס ריסיו סיעלפסו בגפו ןודז פכ 59

 דו

 | רששכ ויתפס לע תומס 6
 |  תוסירעסו זנס יט6רכ קשע

 | תסוי = רפכ ס(ו * רכודשכ



 תדוהו לוק
 קנפב .סבלרס על .1ע סילנככ סתויס סעפ טלופ
 יכ קכוק .תוככרק 55/ סלכמל לכמק כ קבלכו רדכ
 סדק לע סכוס שיקו סכ לע קלדול סיפומ סנק

 ותכויו '\בו ולסס 'סכ ולוי תודוקל סיכילכק 36 מ6כ

 , הק ו ₪ מ ןמיס 3 ינש רמאמ

 ומס רטעמ) .ןוס6ל לטעמו רסעמ תמורתו קטורת
 :טרכמ \ סקתטע קל 15 סכתכו ןולק 6 סילע סקידכס
 :ןקיתוזינמ .טובלכ .תוטסכ יתט קסק)ו סדפס 6
 +3 ובת 30 ןלק5 60 ולפיט ןויכ ןהיתולופמ תוכסימו

 קלסהו * נו קלות יקכז

 סמו יב רסובמ 6וכ כה
 תוככרקק ןמ וכ בויס סוהש
 וקועגפו לפס םילקקס לע
 קליפ 3כ לעו פוסמוטס מ
 ףכו קכיז לכו 13 סיסתש
 "נק קלחקו = * וכו תערכ
 ורמ6ב וכורכז = לע רככ

 ' פורוככו סירוכב תוכקןה

 'קפכ וי55 זמרכ דק לסל
 ימוטסס קלסקו * ןויללס)
 ילעלכמ ורמ6כ סוטל שוק
 פספו + קובדכסו םיררכש

 לכוט סיעלטס םלפ) דוע
 קנינמ ימלס לע סנעמל
 לכוס סיסכס קלט ימלסו
 סישלק תלוע לכלל 5
 וכ .ןויסרקו 'ע6כ :סרכוכש

 ן או ותומכחתהו סדא נב לכשמ אל סיקלאה
 וגהנמו ורדס לע חז תא תאשל רשבה תלוכיב

 רעיש ולאכ לושכמ וב סנכהל אריי אלו וכרעו

 קר'המצ ןענכ ץרפ4?ראובזתר רעישו לארשי

 "ברעב רבדמב הוצו יול שבש עישו התמהבו
 זרזה ךרעה רדתסישכ יכ עדיש ינפמ הלאה

 רבד סייולל רסחי אלו םירישע לארשי וראשי
 רשאכ חפשמ וא שבש תולדל ןינעה עיגי אלו

 קרתוה רשאכ לכהד בושל לכוי;ר תנשב הוצ
 "'קודקדו יקולחבטּראה 'ולחמ הנושאר הנשב

 םחב ןנוכתהש ימו םליכהמ םירפסה ורָשי
 םכמורתיו תבתשי 'ףשב תבשחממ סניאש ריכז

 לב (םיטפשמו יג לכל ןכ זרשע אל סכבשוה

 ומכ םכ'תבה ינשכ הזה רדסה ראשנו םועדי
 ךרדקר לע זכעה וכלה ולאו הנש קת ףלא
 :ץראה לע םימשה יטיכ רימתמ היה הנוכנה

 :ף) רט ךכט תורוככס 5
 : לוו לש רוכבס לכ ;'כק
 .ילכזס | ךל(כבו ךלקככ
 ןודס 5 סילע | סקידכס
 "דפו ןמו עיגס *15 קכתכו
 ףפובק סכ עפ ןתו6.סוזבו
 5 רמל ןכפ זגק תיטסר
 *ןפת ךכזכ 11 תיסלל סכה
 : וקצב חכ ומ יש קכממ ל
 < ןתטקוס יכל ולס סוס עיזכ
 טטחטש ןויכ ןקלכופו ןתומ
 עורזק 5 יכת 95 קוק
 < 45 קלמ6 קכיקסו סייקלקו
 (5 כוש יתטססס יפעמ
 < סל יפע ןק ולימ ופלכיכ
 םיפכ ךכס י סכפ סל רפ
 "סוקי ךל 35רטיכ סרס לכ
 :?םכזכ .חיכק ול ךלכנ סלטכ

 תוככרקס ןורכז י3טק3 קכל
 ומכ וכ ןלוכ סיכיוופ

 , לכ לע רע6ס סמו סלקש
 :(יכְסל עב בייס לליל ןכרק 52 60 סליפ

 * ₪5 וכו תלכיס ןישו = :'6* יס יפיכסכ דוע כיס ועכ
 סד65 ונלפפס יס לכ * "וכו לוטכמ וב םככק5 6הו*
 ופישכ : לוטכמ וכ סככקמ 6כי* לט ןפוסכ סזרעטל
 ית רעפמ סזכ סיס 'פ' וה יכ 52 *  וכו לעימ
 ךלוסו ר6כמט ועכ טרפכ כס רעיש ולילכ קדוכו
 סרק עדי ו = >'כ ןטים קז לע ורכד סדק רככו
 בילפמ סיס 5 לטויבו קדנכ לכ גומס סוס ריעיטס |

 וע רפוס רפסכ ויפולוכו סיק50 יקס לע ובולבל
 כטומכו קוספ 326 ספ יכ * 6 רומזמ סילית םרדמב
 קמ לע ץנונקמ סיסט סלק קז ורק6 כשי 05 סי
 5קקיו רמלכמ 5קקס לכ םכיכ קמע סמ .* ןלספ לו
 מוש .תוככי) רוב ליחפפ,קדעה לכ ת6 מל סקיל
 תורעכ יתס קוע\ יתכ!58ב התיק תסמ קכמלל 05
 "סל רמ6 םורמ) קשב .תס6 קלט קל קתיסו תומותי
 למ6 עולול קשב ולמי רועקכו רוטב טורקק 05 סטמ
 16 קעירע .תוטעלו רונקפ תלכ סישככ עלות ,ץל 5
 וגת 55 ןלונ תוטעל ת6כ שיפו קוקכע טק ייל

 :ךול6 | * סופוככ יתסו ץיק
 ":(תבולע  (תויב 60 ןידכ
 סיפותו סיטוע סק ךכ לכ

 < סילפסס ורני סיקולקלו סיקולקסב + כע טכסכ
 < !דתטסל סירפסס עכמ רכקי ןכ סבורב וכ *  סליכסל
 < סטופ ןיכע קש כב 5/6 ןיעכ סקיטרפ לכ רופסב
 : "ופוטרפו יתופלכ ורטשכ סטימס סמ וכו יביס רק 6
 "סטמסס 36 לכויס ךוטמכו 'וכו יכיסמ קיקולקדו
 " לפס טפטמונו תופכס עכט ךל תרפסו סט ורמסב
 * : סקיקולקלו סקיטרפ תיכרמ ןיכעל סזלו סו קוט
 < 65 סכט קו <56 ועכ סוקכה יכסכ זס רד ר(שכו
 * טפו סקיכס ירסט סיתכ .יכטס ךשס מו סוכ ןווכ
 םירסע .תפסות סע \6 תיפכ רפסמכ קר ודע 9
 וסכמ6 זפ ןמיס ןופלככ וככקכס תועל ה יכס יפכ קכט

 וסתולכל יטיפסס טלויכ שרשיב סרות קתיס 16% סמוכה
 לע מ וכ זכס וטכ תעדל תיסרס רככ יכ סירכקמ
 < ססיגע .וכפיסוסכו כט .קתקכ ןוסזל תיב ןכלס
 וניבי יכס תיכ לס כקו לככ .תו5ג לט קכט סיעכש
 וכרכוסס סיכרדה יכט יפ 5ע כורקב ספפ תו 9
 תזטסמ .לו6ססוככ תפסו 'ק תופ יכ יעעל פנו
 65 ס5 קכשתו ףל5ועכ תכיל ץוק יולרו סילכוסכ

 סכסש | : גר כ מ



 הדוח לוק" 3
 סוכט .תוטעל לבסס סנרט רמול .וכקעל םיכמפס
 רוקו = ק6עק תפסותל טסס 6ו ותו ף560 ןובשמ
 סיקסס ריעטכ וכ סרק לוק קלקמ 6ל יכ קזכ רכס
 לע סיפרס .קזפתת קוו דימעמו ךור5 ןמז קלט
 ויתורותו וק6 יקס סקויק

 חנ זנ  /זמוס ינש "ףמאמ
 :"פ ןרמ6כ'סכוע לקפכ עתפל סו('תפ יכ-תערכב סירמ
 361 ןרק6 = 201 קטל 56 סו6קפ 'ק רמוו ךתולעקכ
 :קערכב סיסס ססכע ןימ טפו נו סכתטנס וכ סיכל
 :ןכואר 5 .סו6תפ סילע. ככ סוכעס טכועב ילפסל

 : עורפ ץר6ק לככב \ וקומכ
 'ןויזכ ידכ ויגעכל תויסכ קרחונמב םכויזר סכתא ירזוכה רמא !>  :וקומכפמסו סד6 לכ 5%
 : סיסי כסעל [וקמ וכ ףנקו  זרובוחה קרלאמ זדלודג .סדעה | חנ ןמימ

 :וסו *  כשי .ללכו וכסול :ררסה לכ ךומשל לכות הדע וז יאו תולודגה קפונט = /
 :טכועו =: פוממ רו על 0 הזה י'וכו פתע קלמונו טגועס

/ 
 < (םיעט ידיכ סכוס רססילווע ;רשנועש זרפוצש הדעה רבחה רמא זכ סדע וזו קלט 0 לע לכ .

 : ן  לחכותב זדתעל זרלמוגו , :ךדי קס סל רטס כע תומיו 0 יקוס רלסס לכ ומטל לכומ
 ל ל ךויק ךכיס6
 מפוסמכ | רקכס וטמס 0 ְ קפוכס סיס לז לע לכו
 תסנסס תויטרפ ןיעב ןיצ
 םוכעלו לועבל סכוקכ לס
 עגל וקכ למ% סתעל דימ
 תלעמ סזב  וכרכופ .ומסו
 .סכ ןמיס .ןומשככ סמוק
 סנרי ו6 = * כ ןמיס יכמבו

 תע לכב 'עולכ- לס עעל
 ו רכסל יול ככל קרתוםע

 סמ קפלת 65 : כושל
 ירָכד סקי וכו עסוק למקס
 לכ ןמיס סיכורס6ק עטוי
 3סרש יככ 36 -5כ .רטסכ
 יקי וימוכמ ורקסיס סככלב רט6 קס .פעדל סתוסכל
 וטמקי .ןעמל .תורוטסו קולק סקיכפ) סטו 5 6
 לכ 56 עטוהו למ רט< רבדס חוו סקיקלפ תדובעב
 6וק סיטודק סיקל5 יכ 'ס ק6 דוכעל ולכות 5 סעס
 וכועפ יכ סכית(יטסלו סכטטפל סי 73 לוס ףוכס 6
 סכפפ קלכו סכל ערקו בו רככ יקל ספדכעו 6

 * אוח

 .יכ סל עטוסי 36 סעק רמשיו סכל ביעק רסס ילמ6
 וכו ותדע וכ סתיסט קמ סע זו :ונו דוכעכ פס
 . .ולופסק סנוע סע ןכ קוק פוסמק זס ןוסכס םכועס

 ודכל (כויס ןכע ןיכע ויפע סיסרקס סדעכ זק נכס
 וכוריכוקט ומכו ז יס עטוסיכ רופסס 'וסרפכ ללכק ןמ
 7 יככלו ןכו6כ .יככל וע סופיטכ סלפעו םקכפ
 סרו ןכ ןכע 690 769 ( 'כ ןטיס) קטכמ טכמ ינסו
 6וסו ףכק סיס 36רטי תדע .לכ לעו סרסב לעמ לעמ
 ותל לכס םיכעמ סיסו :וכועכ עו 5ל דק פיל
 וקל יקוקוס שופס ןועמ קיקס קטס לכ * קיס סמ
 רט6 6לתב סט ףוכמכ די סלכל ופכע טספתמ סיס
 | ץמועמ סיסס עו :יעק תעסלעכ ורוכעכ סתקנמ

 ישודק יק!ג יכ ה תא דובעל ולכות אל עשוהי

 / ס ןוללכ 179 ;ריהש המ ותעל לכה שינעמ היהו שיא ףרא
 .155'פ קטופ) לקלד ן*לכ בד שנועו תערצב םירמ שגועמ היהש המו
 יכ שמש עריכ שנועו אזוע שנועו אוהיכאו
 ;דניכשה יתפוממ זריהש המו'ה ןוראב ואר
 -גסובי לו -כותכס לעפמ .תרוריקב םחעל ?רוגיעה ןמ טעמה האריש

 :םכועו :1 ןמיס 'ב 55ומטב
 :פפסכ "וכו טמפ תיכ יטכ6 ןמ רתדע וב קרתיהש קרמ מע זרזו

 קמו ןמיס טלופמ ל9ושט .םבהב אצמנ אלש ןינעב תוריהזהו תודיסחה
 , וכ לכ .סטכע תכס .רכוט תראמ ששמ רדבל ןכע תלוז והירי םרחב רכוע

 ותעל לג

 .וכ סטפ היסס ( ןירמלכ

 :קופלל סול 56 ומרק
 לע קזכ ורכעו וכוקכס סע

 עדקס 6 עלככ ושר
 = !טוטפ .תמסכ לולו ותמו

 .ןכמעב (נזכ יזוסקפס טכעק יכ רול ןווכו ביקב לט
 .תקדקודאס קפנטקק תונולטמ קחו לק קכסל 6
 < :ירקק כ וכדמ סכפ 05 יכ סוחת קתז\ * וכרכוט וכ
 .בדכפ טמס תיב יטכסו סווע ךומכל ופכ6למ ןווכ כ
 :ןולכז םילקק ןכ לע טדקכ סככ טס תקל 6וקיכמו
 :םדכ .ןוקכו רד ךכ רפסו ספטס 5כמ קשנויס סירמ
 .וכר תעדלו 6רז טל 'ס יכפל וכירקכ רט (וקיכ(ו
 וווקס יכ רכט ךסכ ךסק שדקכ טק קיס רככ ןועמס
 ןוי סתתימפ ךומכ .ריסוסט סקמ םדקממ .וסכככ ןיי
 ןורסכ ודי למ רסס שזו ןוכע וירססו קמפ 56 רכמו
 :וול6 סימדוק םמס יב יטכ6 תויס סעו * קקכ כוס
 .םולקל רבסק ילכדכ ורקפתכ = * סכטוכו סכתככ
 ושר יכ מס תיכ .יטכס (עכעו 61ו רכס יפל סקטק
 .סיפלל קל תסטק 0-0 ל יפ לע ף6ולכל ןולסב
 רטסכו <> 'וכו סכיכטס יתפונמ .סיספ סמו : 6מכעב
 .5זפ רטוו ירק לע וכווכ וידעכמ *'וכו ןוכעכ סברי

 ,פוטפכה ןמ .ערופ סיעסרס לעב ןו6 תור טרדמכ |
 :גכוממב .סלקת קל כויקנ קל סתל ישע * סלקת

 רקש) |



 .דמאמ >> תרוחי לוק
 כו = * ופונכ ךכ רסשו ותוכ יבכו וימככ ךכ למס
 :לנסיו סככסתו סכפב .ךיו סכוממכ סכחת סיִרַכְּב
 :ףסו '  סיקכעב רוסכ לכ ךוו ךכ רסס סליעב לכל
 ןה ירס וכ רוק .ופיב לע .ןיסב קלחת . סיענכב
 וכלפו כט סנילס סיכועט
 ע ןכס ןקכ רס0'וככסק 6
 'כמ קכיתכ ןיכ'עוט ל סו
 ויככ6 6 קיבה 5 ץתכו
 ץפכ ךכרס(ו + ויכע קס
 כטומ וכ לוס וודבכ לע
 סעולק  ןיפועט 365 סו
 לנכל ןמ וקול ערקו ץ(כש
 'כט סכירש ןוכיעט 1006
 ךכ רפלו לנכק 6 ףרשו
 סטומ וכ רוס ופובלע ןיאב
 ץוחמ כמי דדכ 105 ס6ו
 ופלכ בותכה לדס תזיס סע סכסו"כ'ע וכסומ סכסמל
 תיסי רטסכ ענכל עס ןיבו ןידל ןיד ןיב ופכומפ מוס
 ןתכ רט6 ורדס לע וכדמע רככ טרדמס לעכ וילע
 טרדמכ דוע ורכזי רוכזו *  סילפממו בויל סילולפמ
 כטכ רכמכ סיסט ער דכעל סמוד לכד סמל לשש
 'ולבכ ומע קל ער דכע 6זסמ עדוי סיס ותוכקל ובח
 6יכס סרסס ןזיכ ןקכ קוס : סלול "קי לס ס(ש
 ויכפל עודו ו81 סיס סכס .ךכ ולככו סילככ ןתו6
 טס סוס 1990 ןילוסי ןיקתסו 5וטסל דיתע טד(סמ
 :םיככ6ס * ו5כ סיענכס ויס ךכו ןקכ ותופ סדור 60
 .תיבַּב תערכ ענכ יעתכו בופכפ וסז סלח סיזול ויס
 וקקלמ 165 סלו דטומ סכומס קמע סכתווקס ץרש
 וכ כוס תערכ עגכ וכ סיסי יכ דגבסו רטסכטוידגבב
 טעמ טעמוופונב דניכו ופונכ וקקלמ ול ס6ו כטזא
 וט6כ טרי יכ טיסו רקסכט ם0רס תטירממ .ליסקמ
 לקטנ קפמ 6מטל קפס וט6ר פטירעב שי ןיידעז
 יכ סד% רכט ןיפטכ וקקלמ לכ סו בטומ וב רזמ
 וקקלמו5כ ס6ו בטומ וכ לוס ןיחש ולועכ וכ יס
 ןכבו = + כע תרסכו תספס מ .סיטק סיענככ
 סופונב ספרי 'מ6כ סכר סו * רכסס קכוכ קרב
 רמ6ל ןווכמ וכייכעט ולדסו .קוופס ןמ תונרדמ לע
 יכוסיק .קסלסו קוסט ןכרכומ םרדמס לעב ורבד
 6 וכיבע כט תומוע 9 סד6 לם ופונ לע י(כק
 סרסומכו סיטכל ןז6 קלי 16 ךלל גע סדוקס רסועס
 :סכז6 לניו ול טיס סמ ורמש דעו (15 כויל) סוסי
 סרומס ירבד ו%כ רככו *  ןוכושייפ רמסיו רסומל
 רככ תפרכ ק(עוט לכל 31 1פפ יטילטכ סופ סיכווכמ

 הכר* רשאכו םירגבבו

 םינהכהו קרשלחהו קזוחה ןמ תוגרדמ לע
 זרמ ריכהל הקרה תאזה המכחל םידמעומ
 ירמב ופצ רשאכ עובש וב'יפצמו יקלא הנממ
 תטהו בשיתמ יתלבו בשיתמ יגזמ ונממ המו
 ךרבתי ארובה הילע ריהזה האלפומ המכח
 דאט רומשל ערצה עגנכ רמשה רמאש המב
 : םייולה ינהכה םכתא ורוי רשא לככ תושעלו

 | 'חנ ןמיס !  ינש
 .ףעילוסו וקול6כ 3 51 וכותוכרו סכיוכע וכר(וב
 .ערק ןוט) לע םכוע לוספ וילע סכסו[ק לקעסו וקול
 שוק קבוטת סטע סו סילקככ לוחתי שוקה יוכטקסו
 כמ פוסק יוטק טספתי וורמכ דעע סו ןווכמק

 לס6  ותיב ינכו  ויתרטמ
 6 טספפי וילמכ למע
 וזו ופונל ךכ רסלו וילנכ
 יפמ : כ'ע "וכו המושב תפומ

 רכ סיפכמו .יק36- סכממ
 יסירמב ופכ ר[6כ סיעובט
 .יכוע ק(למ לכל | *'וכו
 'סעס רכסס ירכדכךחובס
 'סתויס תערכס יטפסמ ורוי
 יקר קפעוטל .פכטסכ :קלכ
 :סכותמ .תיקל6 = סתויסכ
 סילמ 'לט סתערנכ ןוע

 י סיעוכס וכ. סופכעז יקל6 קכקמ סמ ריכסלו זו
 :קופכל יו6כ סיסי יקל6 ותויסכ 160 .רמול סכוק
 עוכט ס6 תערכס .עוכיפ יפכ סיו(רס סיעוכטס וכ
 ףרמ(כ סוכ ןוימדס סיכסו בותכה .תרזנכ רתוי ול
 1רנספ רכלס יפ לע 706 עוכס סירמכ ופכרט(כ
 תמו: סילמ רנסתו ףסשק רסשו קכממל-ץוסמ סימי
 לט ונומ עבוטל ךטעכ רול סמוק = = * 'וכז ינזמ כמ
 יקנפס 56  כסוי בטותמ וקלכו בשוק רמ%ט סץו סד6
 ."ק6 ןיעכ דימ טלסוי עוכקו כמיתמ ותויסב יכ יקטכ
 יכרינמי 6 ןקכס ו6מטו ורטכ .רועב (יק קכטוכ .ערכ
 'בפכט סמ תשנודל ערונמס רות סיסק סו קכסו ובו
 :סלש* ירוק קטרפב לו סיפכורה ריב וכרופס סכסק
 פקטו 6% ס6 כורב סיסי קו = = * ולטב רועב סיסי יכ
 סלכ | י קרב וש תספס 16 פס קודכס סדמ ערזק
 ססכ ןי6ו" סלכקכ כס וכ ןכל ןקי6רמו תערכ יכימ
 ספיפרומס יקלוז .סישפולס ּורפסס תערכס יכימ
 םיקזקס .תערטס .יכימ רפט סכמש קתכסו סכ350הז
 36 .סיטוכ .סקו ללככ ףונק לכל ןטרס סט ורפסש
 "לק 056 יכ ללכ סרוקס ספט 65 תורקשסו סלו6ס
 פרקכ קסדלותו תשס ןסס ל! וככסט סכדבל וסר
 (ןופ תוכרב) 31סכ ןוע לע תוקכותב וסכ סתדלותו
 סרפכ סכזמ 0% סכיל וללס קופרמ דמ דס וכ טיס לכ
 ןיסי 65 סישכורס ורפסס תערכס יכימ רפכ לכ6
 וכמע סיסי 63 ס6 סרפכ קכומ דכ לע לכ וכמעב
 15 סוער סירכמ יוד ר6טכוס לוקלקס .תילכתב
 סיקת כו סלוזו התטמקו לכ6מס תבקכקכ פטס .דכמ
 דק56 הכמטט קמ סוסי ןככו " כע ללכ סקוט ססכ

 בוס

 םיפוגב זדארי ןינעה



 רטאמ | תדוהי לוק
 גוס ינזמ קכממס סמו * בותכב רכזומס 9559 גוש

 קז ישרכ טז ייל 6% יכ סיפפורס לכ6רכוומק ערכה
 סלוסו *וכככד רססכ 6%טל \6 רקוטל תוכ\ט סקיקדו
 טככטב רחש ךלד לע סורכדה רקכל וכ3 חכוק סוקופ
 * ןו58 בורקס יבומס 36 בטייתז יתפבו כסייתמ רש
 ס(מוטס לוכסי עכטס ךרדכ ףבס ומס סב קו יפו
 םשייתמ ותויס וכויכעמ ססר:תי ןפוק %ע היסיטכ
 רס6 (כויכו .ןויטכו כל רעשו סי גלי לע עוכקמ

 טילקקל ספ רוטפל 00 עבכ לכו ביל לכ סיסי סיפ
 וכמעו סיעבכ תכסשמ .ןוט6רכ רכוועכ ריגסקל ס6
 סכו טמסממ וקיסרמ יפל רבדס .תויס סעס סלק
 סיק ע גכ ס6 יכ סו ןו6 גזמק דכמ תיעכט קלקתקמ
 ויתרסמ עבטכ יכרד תועכמסב סדק לע לטלקסמס
 סיע נככו סעטפ טבסכ יתדקפו.ורמסכו = וכונכ יטוע
 עוכיעס %ע םרדווכ לז9ט קל סיסי ןימס סומו * סכופ
 יתלכסס למל סז סיס יכ * תל לוי טרפל סוענכ תסרפ
 קמע םלפיס ימ לכו פרוט דלוק סיסי סדכס ןמ רוסב
 סיכמ לטעל .עלונמ .דלוק סיסי סעלכל ןוטלל סויכ
 סכט כ5 ערוכמ סיסי קתדכל סימי יכמכ םמפמ שוק סו
 | סתדכל יעיבטס סויכ םזטי סלט סיעי סעבט דע ןכו
 .ץמוסכקט לופמ כס ועכו סכט סיעבשל ערוכמ סיסי
 ערוכמ .ץנויס ןטק ורמלס סע ןכ 0 קיטי ןופק קומו
 םותכס .רמשמ רפכתי וילעס סרסט 13 ןיש ומ6 וטממ
 :ינס .לכקיו ומ6 ססרמ ותפככ רט6 מכ יס כ 6
 :ערוכמכ שו .וכתוחפ יס (כ 56 רעול קכור * ולסב
 וס ירה וקל ססרק ערוכמ ותסככ רטס תומכ בוטתה
 פסח = * תיפלוע סכקת ול ןופט ולס יכס 5כ6כט מכ
 :ךיתודוס לע קערטככ רט6 סוס 'לוכמק רוע סי
 "5 ךיפ סלע תולופר * ךכוכמע לקומ קש ןו סלט
 יתלוז לפסל וכפכ .6פולכס5 סל( ןיכס סילכד יכ
 ףל יקלסס ללכוי ל קז יפלו = * ב\עכס ורכס ןוכרכ
 3וו36 ב5 סוס ןיל יקכלקפ קל קפמוטק ןיכעב יגואק
 לכ לע יכרפמ ספ בשקמ שוק ספ וכויכעכ ןיסכקפ
 וכוומ לע סיולק סיעוכטק וילע תו פכל י16ר סיכפ
 תו התיק ק פשע יכ עוכק יל כ עובק ןיכ רקכי 9
 עוכסל דימ טלסוסמ סיר למ ותערככ * תוספפכ ץיִפ

 דג סמרפתכ (לט ינזקס סכמש * ענכס כרב דע
 כשיתמ יקלכל םיתמ ןיב וכ רקכל יור וכייכעב 698
 וכ קפס ןיאמ קמו = = *סיטלסומס סי\ כס יפ 3ע
 פק .תולכתב לפכ רכ7 .סיק סירמ לט התערכש
 6 ריו וכ ךלק ףותטכ 7כ קרפ סרומס בתכ ןכ פע)
 :ק טקס קלתסס ןיכע לחיכייכע יכמוכ םי רנו סכק
 ותופנסו לכדק טשפקס ןיכעו סכיפקכ סכוכמק

 | תני  ןמיפ > ינש
 סול :ךסווכו ךפק רט6 ףל .ןולקס למולכ ותופרֶו
 | .ןווכטוירכדמ ןסכ לע = * גלסכ קערוכמ סכט סזל\
 | : 89 "קו 'קמ תמווכמ סילמ .תערכ קתוס ךי6 סקכ
 +לכל3 הסנסה רדעקו סיכפ רקססה 6% םכעה דכ
 | .שכ 36 ילפסב וכינמ לט ססדכ שימכ סיקת 50ו
 46 .סריבסמ יז הלכתב סופור ךכי6 06 תווכ יקת
 בורק יכספ התו(רכ רטפס יס יכ5 *קרקטמ ומ
 סנועכ ןי6רקש ןקכו סיע נכס 6 קול .כולק ןישו
 :סו6לפומק סיעננכ סנש קזמ ק(רכט = * ילוכו
 בשקמ ןיכ רקכתהל וכתיב סנפכ, םיעסרופשה
 יסרינטמ ימ ורמ  םיכומ ןכס כמיתמ 5
 * "וכו התופל) לטפ6 יש יכ6 סלקטק ימ ו
 פורק יכ .עיטוקב לכוי 5 לוכגכו תמכ וקק כ 6
 וכ :למולו .כיטק ךככלכו ךופכ 78% רכדכ ךיל6
 :ףוקיכק ךרוכ םיכוקב ידכ וכ ןיפ ןסכ לס ותיוסר ןיכע
 קר סו: יש יכ כשתמ יתלכנ כטפמ ןיב לידבסל
 ירסטו .סוענכס ק6עוט ןיסט כונפכס תרזב .יכפמ
 תכסוב וכיכט סמילט סכטמו ןקכ יפ 5ע 558 פרענכ
 56 סוענכק ת6 .תוסרל ןילטכ לכס ג לפ סיענכ
 ו סולמוש ןקכה ידיכ סיולת קרקטקו קפמוטסמ
 :שוקו לוהט כופ6 = * 6קט למוק סוק| 6קט רומק
 6 ורע6 סיכקכ סלוקכ) | :ן6כ לע רוכט לטוס

 46 לפומ .לוטגל קמ 36לטי לכ תש תוכרל .וכפוס
 יסשעוט :ןופט למל 656 סיכקכס ויככל דח5 55
 :ספוכ 35רטיכט סכס לכיכ 6 ןקכ יפמ ?26 קרסטו
 פט רומל טוט וליפל ןקכמ .רמוש) .סיענכק מ
 לע רוקט לעוש קוקו רוקט לופ6 מע רעו סוק)
 "פוסטו למט רמשיט ןקכפ ויק סוכילכ ןסכ ף? י ןכ
 ןקופש דיו פיקוק קפס לכ סט סלמוטס .תויפ סע
 :ןוטפ ןישו = * ססלופמו יוגב לכ ידי לע -סב סעבכ
 ףוכ ןוס סליבמד צפ סכטמכ .סרוופ ןיעכ סרי נסמומ
 סעירפו סעירפ 606 וטלקומ .ערוכמל -.רגסומ .ערוכמ
 ןוטלכ .תטנסומ למוט לע וכייבע קל  *ילוכו
 | קו .קכסמל .ץוחמ םימי עכט רגסת ספ בוקכ
 י רעונו סכממל ץוסמ סילק רגסתו ףסזת
 ולפסא וכרכו רט6 םרלעק ןיכע יכ רמו6 יכ דועו

 ₪ ןרסא .לט וילכל ץיפטק קדנ6 ךלד-ףוס
 סרגסכ ךיש ןכ 65 ספט סתומ6 לכ ע .וככתפקב
 5מט .6ןוט רפ6 ןקכ סש סיס לו ליפוס .סירע
 = *וקסכ סיענכס יטפספב .בוקכה .קריזגכ רזי

 'פ יפ .5ע נכס ןמ ני סוסס ןיכעה יסדו
 פכוכס םרדפק ןמ ןילו ועסי ויפ .סע) וכ וכמו

 0 = : וכקכוכל קסדמ
 טנ ןטיפ



 "ו

 רמאמ ."תדותי לוק ון א

 ללכסכ ססיל סדק כל תוטל < < וקיפסיט 55. זכו סיקיפסמ סירכד = טב ןמיסי
 תונוד 5כ רככו ךתוס תפומ ושש יפ\ע 0 רכוב

 - סתלוז תומוקעכו קטו ג ןמימ ןומ6רכ .סוק .ןוטלק

 יכ "וכו תוקדק תופורק ילעב 526 קר דספסס שנרו+
 יק < "ס טנ | ןמיס = ינש
 קטוע קלק דספְסה סכק8יכ * לכוס זק סרי טפכ
 תווגודל תוקדב ויט סיטסיתמק סיבוטסק"ורבד ססול
 בותסק ןווכט סמ ףורכ סע 15 ןוטלרב וככפכט סמ

 : סמ ר?וכעכ
 םירכד הזכ ךלצאשיה ירזוכה רמא ש יתרטסרככ | ם ןמיס

 םתוא םיברקמו םיקיפסמ ךלש ןיפפךל :
 | : לכשל < לז 5ע וסליעס רככ + וכ
 יכסכו כו חע יס ןוט(רכ
 וכ | :קעו 15 ןטיס קוק
 ולנס לספסק 6וק קועק
 ותויסל יופל ולספק ועלו
 "(מווט דילומ 0% כו בעת3
 ערוכמס 6:1 : סיענוסב

 ץ תויתס רדעסל *תמב
 / יכ דספכס וס רכה.

 יקת כ 56 ירפסב 30 ןב
 ס6כ 'עטמ קמס סע מב
 6קטמ | ערוכמ ןכ ףס
 סככ רכלקכו | *סשיכב

 יכע תכ סיכוטס סעכר6-
 ןיסס יפו סמוסו = ערוכמצ

 ביתכד + ערוכמ * סיכב ו5
 ערזסונוכו קפכ יסע'סָכ 56
 סעד >יוכו ןכ דספכס.
 דנט קס תסמוטל תוביזס
 קולקו תוסס קכ רדעש
 ןאיס רסוכעכ - ויָל (םוכס
 סיסיכ 'עוקןמ :וב

 יעכט סור לעכ סלסתב
 תויסל ועכטמ וכ ןכוקש

 ךרע ןיאש ךויתרמארככ רבחה רמא פ
 ןינעזר ןיבו ונילכש ןיב

 זדלא תרלע שקבל חרשנ א'שיוארו יקלאה
 רחת4 רמוא ינא לכא הזל המודהו תולודגח
 ןכ תווהש רוזגאשיתלכמ זרליחמה תרשקב
 'אמוטב יולת'וביזהו תערצה היהתש רש: אש
 רבאהו)לודגקד דספהה אוה תומה יכ תמה
 ערזהו קמק לפכל סמוד 65( תמכ אוה ערוצמה
 ןכומ יעבט חור לעב ) היהש ינפמ ןכ דספנה
 היהיש יעכט סייק חול לכק) ןכומ 5( הפט ר'הל

 (חורהו ויחה חכ דגנכ ודספהו) שונא הנממ
 רספהב גישמ ונניאו עמל קמוד לספב רטסכו 5
 תרוקדה תוחורה ילעב אלא ותוקד כרל הזה
 קבדהל זרולדתשמה תרוכושחה זרושפנהו
 תרוארמהו תותמאה תומולחב וא תוקלאב
 סמצעב דבוכ ואצמיש םעטש רועו תורזרבה
 םידיספמש הסונ רבכולירקמ וצחר אלש ריעב
 ונבורו תונייחו יניכפכ םיקרה םירבדה םעגמב

 םיסבי ומ יביכז .ורמ6ב-
 ובמכונו סקול ןמס עיבי
 סילסמ לטעמ 6ל0\ "מש
 לכ:1 6ניט ומכ קזכ וס
 קמ יככמ סכסק 36 כס
 סלקי 650 קע מטע וכיזס
 ןתטכ | תורתוסס | רתיב
 3 ועויס כוס ומכו 'שוככו
 5לכב םיו * 'כ ןמיסב רבד
 1[ וריכוז; ם סמ וירכד
 ולבד((ביקע ל קרפ פכס)
 קרש יכב 369םי יככ 6
 סייתוכ ןיפו סביזכ ןיפמטמ
 ןכזב 336 קכיזכ סישמטמ
 5כ5 .סיבזכ .וסיט סקילע
 תוקטכ ונלתשמס :ססירכד
 16. -סיטודק סלכ קדעק
 "ןעלע ידיסק סקותולונמ
 סור יל עבירכו קומולסב 6.
 רטסכ יכ.קלוככסו עדקק
 < תנהדמב ודו :ת6 סורי
 :נכקכ רפי רכבו תוכיטקס
 :וטועקו וקוקד סע ספסס
 לכ | >וכו סעט םי דועו
 לכקנ ווטרס סע דבלמ יכ
 סקנע דנז ותסכס תמ6
 פנקס קזוק .נכלמ .תויקל

 ויפ6ב סייס סור לעב םוכ6 קכמע דחתסל היוש קפש
 פורקו .עויסק סכ וכממ רדעכ שוסִק ערזה 7ספַסַב*

 לטפס לוז וכביש תומס רדב ס01 * רומשכ ול 6שוכמ
 * וכממ וכויס םכ רדעכ רט6 ערק סג קכק | * תויחה
 רכס6 ל6ש רבדס וביל בורקו * תוסנוק תומל . ם*

 נרו קבכט למוט לע ערוכמ תסרפב ןכזלס כתב
 עכטכ 6וסס יפ לע ף+ פרז .פככט תמו סעטו יח
 בכוטקו תסטמרוקמס יכ תעס ףמוט סעטכ סדלותש
 "וכו .לכוב לו וכממ סיסי 16 ועלו קקטי ס0 עלי 65.
 "וכו 036 ותוקד ברל סזק דספקב גיטמ וככי0ו :כש
 רוס דספקכ ותסכס תפמס לע סוקמס ךעמ קסרי יב
 5 ותוקד כרל סכקש יכ רב ליפה - "קופל סעודס

 1 סי דוע וכ *עכפמס :תוביסק .קגרדש יפכ דספסב
 סיטכ6ס יכ ולנ6 ררכקכפ סע דכמ קזל קיל תומה
 לכוכ ושנמי סרכז סדקמ .סכו טפכ ילעכ סיבופקק
 ונפלו לס דועכ סקמ תוביזק קספס רסס סנ סמנעב
 לעכפמס סטפכ תוכז כמ ס5 כ סז יפו סיירקמ
 "שוכמס רט קרותס יטפסממ ורקטי 6לם דוע לכ קול
 לעוכ סיירקמ קלמו * סיקכ סרסב תכיפרב סתלופר
 בכוס .תוביזס לע רופסס רקע ירקט ןכ סנ תוכזכ
 ₪50 / 656 תכלוכמ סכווכק יכטק ססכס יפלו ךלוק
 "וכו ססוב רככו : סולבדק ורמסכ סע קוי לע וכעדי
 ףספס ענטקמ סיכקמ סמ למ ידי לע רסב ליסה
 - דשע רטכפ שו תוקדהק פוסורק ילעבל ערס



 0 הדו:לוק
 סיקלק סירכלק םענקכ ודיספיס תוביזק יגפכ \ש
 סתכה לע רפוס קז תשגודו = = * תוכויסו סיכיכפב
 ימיב קס6ק קטבס ידי לע תיכוכז סשרמב סטרכס

 פס אס ט ןמיס טנש רמאמ
 ספונכו ןתסכ .עורגק רתועס (מטמ וככיסט סמ *"וכז
 סחמכ ויכיעב סּוכָכְהַס סיכיעל ס(0ו סל(קו י וכו
 ערזק .תויק לע יכ יכתירוקט 036 ספשוטה ןיכעל

 וקספסמ ךממכ .*לומסכ יעכט חוה לעכ ינגע רתוממ = 'פ ששר ףוסוניפס ססכ גרס רכוט וכו סתוד דב
 תּוביוקו קודכסו *6שת יב
 : סתוכישכ 'יכולק סק ל
 ףיסומ י וכו סכתשמ וככולפ
 י\עכ יכ רכוס סע לע סיזר
 סיכורק תוכוטקק >וטפכה
 תוכזו דספקק טיגלס) למ
 םישורל וכקכל רט(כ :[וקקו

 -'וכו תוינכסכ קו ןויעד
 רפוכמ ןוימלכ וירכר סת

 קזו יכוט6לקמ .רתוי לגב
 םפכ 750 סלק סכס .יכ
 רוק6 ביטקל דונק סרק
 סע .יתולועפ סבטמ סכומל
 יקב :(יסק .סכסק תויפ
 םפכס | דירטכ) .תקפסמ
 כ = ןוימדכו .סכז יתלכש
 סהיעודו סיכעק תוכוזקמ
 16 וסט קמו = ריכזה שש
 תוכומ 16 לר וטפכ תוכז
 קכוכסי וכ) סכומ :וכו וטפב
 תוכוזקל קזיס סכומ ףוסמ
 תפסופלו טפוכיסכ סיכעה
 סתוקככ סתסמסו לכ0מ₪
 תרכזכק וטפכ תוכז ןיג5
 רתיו סיטנק .תכיטיפ ןכו

 :* ככ סיכרמק 078 |

 תלבלבתמו תורבקהו םיתמה ת"בקמ הנתשמ
 ימו תרמ וב קדוה רשא תיכב המ ןמז וגשפנ
 רשאכ ;רזל ;דנתשמ ונוק4 עבטה בע והש
 תווהש ומ זרוילכשב ;רז ןוימד םיאוד וגחנא
 תרימכהב ותבשחמו ושפנ !ווכזל שקבמ
 קרלפתלו קרנחתל ושפנ תוכז וא תויתפומה
 לבאמה טסותבו םיבעה'ונוזמב ושפנל אצומ
 םישגה תבישימ קזיה אצמי ןכו קזיה'תשמהו
 קרבהאה ירישב קסעתהו םביגצילה תרבחב

 :קוחשהו
 זררתהב ילקיפסמ ;רז .ירזוכה רמא (פ

 שפנ-ר קפתסתש קרמ
 קדצור ימצעה רתומה הז אממ אוה הסמל
 ןהשהש המ חור ולכ ותויה םע ערזה רמול
 וחיר רועיכ םע םיאבטמ ם/₪4 זראוצהו
 תרערצ קפס ילע ראשנ ךא וכור םעו והארמו

 : דגבהו תיבה
 'ניכשה יכ ךליתרמארככ רבהח רמא לט

 .תגרדמב רארשיב החיה

 תרויהה םתוא ?רליעומ םדאה ףוגב חורה
 םתופוגב ררהו ויז סהל תנתונו /ריקלאה
 קהותמש תרעבו םהינכשמבו םתונוכתבו

 ופ5 .יכ :ק6שוטס < ןיכע
 סמ ותסקוט סתיס ותרקט

 עורנק רתומכ ןכ סיס
 לטכ תומס סייסק ןיכעש
 פס ילע ר6קכו : וכייכעמ
 "רכט .דבכקו תיבה ערכ

 רקוטק נרדמב = סתויק
 ןוכענ יתרכו רט6 עורנק
 יכדעכ סה סנ סתויה
 ןיסו וקוקכ סווחסו תומה
 קוט ס ןמיט ָכוכְה סעטר
 כ סכויכע .תולק) קל

 1 מֶה קסקוטכ
 וכרט רככ בס ןמיס

 ִסז .יכ ו

 "וכו כיכטס תוקכ קוקירמ

 סז לע רומ6ס 6 ןפול
 ותפוממ .סיסמ חכ ןמיסב
 ןמ טעמק ספרימ קכיכטה
 תוריקב  סתעל | תוכועה
 סע י'וכו סיד כקו סיתכס
 תוימקמ רכוש 0ק ףורכ

% . 

 וכ ןמיסמ קטוקכ יקכסס
 סכרו + מ ןמיס דע ךכישו
 תופכ קוקילע סז יכ "נסב

 ןיכע קלקש * וכו הכיכסה

 ןיכ לידכס5 ספ לפ6 סרועס תו יכ יכ6 יס לוע
 .וכמסכ רכוש סיקעטס יכס ודי לע לוקה ןיכו סדק

 וככורו = * "וכו סמכ:עב לכוכ ופכמיס סעט סי רוע
 .* ופיסוכ 03 יכ ויקסע !ע יתררכתב 05 וכו סכתטמ
 5 ויגע .ךוזוספ סוס רמ(מס לעב (וק יסדכ סכממ
 :קסלס תעטכ |
 קנעט יל ןתוכז לכ יל קיפסל ₪ אס ןמיס

 טכ יס ךתחמ .יתטרד רטלכ תקפסמ |
 סמכ 55 "וכו טפכס קפפססכ :'וכו סיקופסמ סורבד
 לקומס סז ץמטמ סז סמל וכ קקכוטמ טפסס קתיסש
 ןווזס כטימ רתוממ סוסקמס ערוק סוקס יעכעס
 היסט ם ןמיס "מכ סור וככו .ןוויכס ףוגכ סכעתקס
 םטמ סכזמ סיסיט ספט .קווסל ןכוק יעבט סול ַעָה

 סכיכטק | תוסכ קוסיל ,תבסמ תיכסו דבכס תערכ
 קזכ ןכ סנ ללככו = רטוכס תעטכ וכתןוסכ תועפופס
 650 יכ קזו * סד6כ היקת וכ קערכ ענכל יכס סעט
 1רטיכ .סכיכמק סתיס ךופ ול יס וכ  דנוס ם6רמ
 עויחק .סתוס קניעומ .סדפס .ףוגכ חולק תלעשכ
 רדקו ויז סק3 תכתוכו סויס ךלז יכפ רוב יכ תיקל6ס
 פרוז עפוט ומוקממ 'תי ודוס דוככ כד יכ ססיפונב
 סכרכ .רכיס סוליכי ססישול לכ סקיכפ לע ספ וס
 סירפוט ןיעמ וירפוטו * ץרלק ימעמ ןיזו ןימ לכ ןיכ
 .וטפכ ךכרעב סוס .םיס סיככס ןוריקכ וכיככ קטזד
 :ויכפ ריח סל6 תעכמ וקכלסו סגססס תגרלמ לכ6
 ומכל רדסו דוס יב טוכלמס תכוכפמ ?וס יסתכוכתבו
 ןופס דוככ יככע .ןיסס ךילטמ סת ב 05 ךתפוזט דב

 ןיכק במו



 א
 רמאמ 5 תרוהי לוק

 וכרכוס םובלמס ידע 36 ןווכ 16 + טתו6 ןינטנממ
 וכ 65 סכייכע לע סקו .ולקס לכ5 כ יס ןוטסרב
 כ לע יכ יססיככטשכו : וכו סקול בכו סידעו סל
 ןוינ לס ןוכמ לכ לע סויק לכ ףפוק סוסט ספוס רוכב
 י3ק5 וכוט סמו ר6רקמ לעו
 קושוסכ רטי וככטמו בקעי

 ןמ תפככ 16 יכ יק56ס/ויפס
 יבש ה טיכטסלסמ דק לכ ןוינ כ
 < ספפכ יכ סקנע תלכתסזו: ורטופמה וכימכס טלדמ פע
 ,.סלוק יכ סיפויכתשיו סקיפוב ורעב קיו ףטעתק-ססב
 - סיכפס'קסלק יוכסכו רטכו סקס תופככ קטל ךפסכ
 רספמו = * 076 וככמ סרו ססיל טיסמ תפטמ ןכ
 סרו6 יכ סיטוכלמס תוכתססכ סיפי תוכתטקכ ןווסש
 *.סילוחימ תקסרקמ ץיסטכו : סת יס סס סנ סלסה

 :וושלס :פוקס ידיקיה םו6ק ,קמל6 לע קשלכ: עוסק ןש.
 קכוכטס רול קפרתס ןןמיס ::וזכ תקדקודמ קקנטספ
 סכמש יכ סידיסי סיתכס יענכ .ןיכפב רמו + וכמא
 סקיילע תוכל סתוכז עיגקס סיטעוע סכס סילע יכצ
 לעו קכוטתס 56 סילעכה ןז6 ריעקל .סוענכב הקול
 ומע 5 רמסכו :עורזת 'פ ףוס וברופס סכמה בפס לז
 "יכוטסרל ןורכז יס וז ק3מק3 קיולרס גרד תולולס
 . למ ל סקנק ורקפט דע סותכ יע כ סלועל וסכמכס
 סודנכק יענככ סנ ויס סע סלוסו = בע סול ויה
 * וקכס קסילפ תיבדמיכסל סעיבק 63 סכנסכ ססילפ
 :תעברסב סרקיס .סיע נכה פוט רמ וכ כומ סכס יכ
 רזמ סודבכסו סולק ןמ סיפכס יכ * פוסנמכס יגוס
 וס סל6סו יססו קעונק ןע סלכ רוע וו סיתטפ 6
 סווקק תעוטימ קוס סוסס סע לכ סכקו * רכלעס |
 קעבט .ופל קסרופק קערכס ןיכע כ 6וס 62פכ רוי
 וכמי לפטב סיקכס יכ קפס ןילו * דכלכ םייסה ינעככ
 סיפלפ ולכפ רפסמ ועגע כ יפלו ירמנל יימק רדעסב
 וכיסכ ןככו יסכ קענכ עבככ די רטסכ קכייכעב ושעכ

 סדס יעגככ רות לס סיניכס ירלוסמו סימסלוסמ סמכ
 ופלככ לכו" ומסכ וטכמכס \גכדמ לכ ססט יקב יב
 סכו קמוככ לכככ סמולק חכו יכ 076 לכ ועכטכ
 רכניבדמס חכב יכ דע רכדמבויפס סכו יחב חמוכק
 טוכל וקכסכ ופיימע יוקס רייונו רככו ןתעכרסכ שיש
 זק יכ וכ סכקשמ רדסה תווס סע תיכק ךוככ סילכה
 מכ ידבכ ווספכ ססמ רט יקכו סמוכב ללככ 737
 תיכְס וסט סמודכ וללככ ולסו רוע ו6 סיתשפ וש
 ולכו 95 וכ סיטכש ןוש ריעק קלוקס םכק) ' רופפב

 "גתשלו םהיפוג ורעבתיה תצע תלכתסמ םּהמ
 תמדאלע הארנ'יריחימ תקחרתמ השכו יפוי - ספ6 : ולכ 3קב 0300 ונע
 ונממ'ניכשה רוא קחרתה ןמיס אוהה שואה | סקמ > תקסרקמט תעב יכ

 רובעב 'םואתפ חורה :קחרתה הארנ ,רשאכ

 . .ש

 איל בס  ןמיס * ינש
 קל ותויחכ .סלכ 6 סיפוק .תי .וקלכ .סייקתסל
 רכדמ יס חמוכ דנככ סקמ סמטכו קור טפכ קברדב
 וקוכ(נמידס יכ סז5 .דקוימס טורלב וכלכ0 רסוכמכ
 תו וקנו סמ רזובמכ ןקמלטב רפוקמ \םכ (ינש

 סלכ תו6כמכמ יתמ6ק בלק
 גורו 122 ויל סיסי -ס6ו
 לכס .ףוספי וי36- וקמסכו
 סלכ :קכקו וקל(כ ולסי כט
 ריתסת מס לע סיכמו נפ

 טקול סות ןוטסכי ךמע | = )
 ומדצכ סיפסס ויק סעו = ןוכוטו סרפע 1 ןועוי
 תבללקב יססל סןודס קרופ ןק *  סעבט 7: םסכה
 תוסו סכפו סתססכ סמק ץקטס קס'בוע 061 טפכס
 לוק פוש וירכדכ: 5לככו * ןומיסי ללי וקתכ רעבל
 קיפסמ סעט כב לפכתס וכעמו  סילכקשב ערכה
 ולב .דנכסו תיבק תערכ תויס סערכ סתלוט לע
 ךרדס לע פוביזסו 070 קטרככ תמה מוטב קיולת \

 טתויקכ קטל זק (יס סיוקס * 'ס ןמיס סלעול רכוש
 * ףטקו ןויזכ ודכו וכונמ סכיכטס רוש קקרתקכ ןויס
 עקחרתמ .טיספכו ורמ6 ר6כ5 לכוכמ ספרו יתבסו
 סידיסימ ןכ סב קרקי .קזק ןיכעקפ = * וכו סידיקומ
 טדחתי 95 יכ סיכרכ יונת סוס רכד 959 רט( פט
 ₪יכוקל (בס רקסכ 15 = דיחוס .ליכטביוסולכ תפופ
 :5 כ לכ יונק ןמ תקפרתמ סתווס .תע ללכס ץמ
 ;ןופו םודימימ רמש-ןכ לע ץר6ק כב תערכ זמ סרק <
 ןולכו ו5 קיפסקט 056 סיד גכב סניק לכ3 סיפככ סז
 < עפ וכ | י "וכו פוקס שישה תמד6 לע ורמ0כ סיקבק
 ' 10 סיסי קז יפלו = = ססוכל קוט סעעכ סת
 רססכ סיכפס ר6פ ויז .וכתטק לע סייפוי קכתסוו
 ורעכתיו סתכע תלסתסמ רקס סמו * סלסתב וכרלכ
 טרפב ןס 35כב ןס קלכ לכ סוופוו סכתסיו סקיפוב
 ןוכעב סטע רססכ .סיליסו תלמ סמ ריסזס 65 ןכ לע
 רטסכ :סדקס ופכ סילנכס ןיכע ן5)כ0כט סיתכס
 ךוש ררכל ס6כ לשמ *'וכו סופפ סורס קחרתס קרכ
 קחרתקל מיס סקס תומוקמכ סמרכה תוכקטסה סיס
 ןכיסר ןכ וכעמפ רט6מ | -+:יקפפס תויסק סול ססע

 תקסמ סג6ד ו6 לספ רובעב סוקפ:סולס קרה |

 וכלישעי קסכומ ןמיס לוסס וכתטקס לטס ףובק יוכט
 תוככל ול גרוסמ סמ קזס תוכתטקב ססרו "בכ לע
 וטולק ספולמ יעב קו סלקי יכ ןוסו סיתמ קביסכ ספ
 סכס טעמכ יכ סנסכמ גסוכס ועו סירעכס) סיטככ
 ץחרתכמ ספוג יק\סו = = ספור דדוכפיו סכל נופי

 וכתמו + ףנסדקו דקפה :תעשכ | סוסספ קש חולה =

 סתוקכמכ + 8 6 סכ



 רמאמ | הרוהי לוק
 קז קלקי טלפכו סיקוליו סירוקס וכוטיז סתיסלשכ
 לחפ לופי יכ סלולכ .סשיניקח 67 תולולכ דספמ
 : סכוימד יפל סידפ סו6רקי ססילע .תוליסכמ קופר
 ןכו .קנילכ קשיכיקמט לכ | *'וכו קוט סרקיטרטפ6ו
 סיגורקסו סיפקה תייסרמ
 סיפק סונלס סקב ועלו

 וללמ = סיכעזכו = סוערע
 ומכ םסככ ןק ףונכ ןק סוג
 תנורס תעב ימעפל רט:
 סיטכק על ףרטקמ סד6
 חור סכ .סככתו | קוקורס
 יכ .ןקינע .ורמשיו סיעוע
 כרקכ נורקס סור סקככ
 4 ותלפו סב לבד וחורו
 כמ דומב קסכומכו יסכוטל
 וז 6קספכ רכס לט וירכל

 לש (כ 05505 ך5  ןיפש |
 1כ0רמכ רכיכ ודוסיס סר
 יככמ ור6תז טיסמ תססמ
 "ועלי ווק56 סימי סיכפ רתס יכ וקולכס תפכ 6
 וכ (וקמ סוס סמוק ןיכע לע תו6ס ךל זו ויכפ
 בנכס ךפסס ןזוביז רכוי 7060 ךפסק ןמו סוגע 5
 קל .סתוימ תליעע ןישיכ עדוסלו עידוסל ותפלק5
 ורוקכ קב קדסזימק ותסנטסכו סייפק ךלמ יככ רוחב
 קסכו סכזמ סיכפ רתסמכו עיקרס .לסוזכ ריקות
 ןי6 .יכ יונ לכ) ןכ ססעכ 65 רועיט ןושל קת'שכמ
 5: ןוינע ץפסב קל ועכטק נקכמס לע .גסוכ זככיוכע
 סיכימ קטלסל .תערכס תממגוד ןיעק סז סיסו ילש
 תיס תסוס 6קספס ירכר לכ לעו .* סלעמל וכרכזמ
 דנכקו ורק 26 עירזת 'פ ןבארק כתכט סמל ךכמ
 עכטב וכוס ןיכעס סו ל תערכ .עגכ וכ סיסי יב
 תויסב לכ6 סיתבס יענכ ןכו *סועכ סווק לו לכ
 לימעסל דיעת סקילע 'ס סול סיסי קל סימנס ל(רפי
 סרקו רטסכו .* בוט קלרןוכ ססיתבו סהילבבו ספוב
 וידנכב ו ולטכב רועיכ סוסתי ןועו סטס סקמ (ב
 בותכס רפ ךכלו וילעמ רש 'ס יכ קורס ותיכב ול
 תפמ שיס יב סכתוומ6 ץרפ עיכב תצרכ עגכ יתכו
 6/0ס ץרסב 606 /.נקזכ .זככיפ כקו * וסקס תיבכ 'ט
 וכש רט ןטככ ץר6 36 וסוכת וכו רמטס וזגכ"ס לכ
 עקרק תכוס ותויס יכפמ רכדס ןיסו קזח(ל סכל ןתימ
 רסככס ץרסב 036 6וקס ןיכעה (בי 050 יכפמ פב6
 תיכס ןישס דוע וטרד כתבו כופכ ןכוט דבככס 6
 לקו דס לכ ץסיפו ולקו טוככ רק 96 קמטמ

 ירזוכה רמא ןס

 םישנב זדארנו ףוגיד הנשמ הגאד וא דחפ
 יכ םתופוגב ושעיש חור תושילח רובעב סירענבו
 הלילכ האיציהמ םיקודיו םידודש תומוקמ
 הזמ'רקיש רעפאו םידשה לא הז חידחימ םדד
 ףוגב םישק םיילח סיגירההו םיתמה תיארמו

 יש פנבה
 ללכנ כתרות האור ינא
 קומעו קד לכ הב

 ! ההלוזב ןכ ןיאע המ תוככחהמ
 םיוצמ ויה םירדהנפהו רבחה רמא לפ

 המכח םהמ םלעת ארש

 :סיינלכ סיכויכע] סיכויקד סק

\. 
 הפנס | ןמיס ינש
 סחימע סתעד סכטיתכ 6 יכ סעטסו ולט תש ריכמ
 בטוח .וכ6 ןכו סכותב .סכיכט סרטתו ל ת<תעדב
 ךרכוק .6%ו .ץרשכ 550: וקכי 650 סידנכס יענככ
 יכפמו סלועל סס וער6ו 63 יס ץלל5 קכוק ןקמ טעעל

 656 סי נקוכ .סכי6דוע קז
 סיעוכנכ 63 סיככ5 יד ככ

 6יכוק  עבכס ילו6
 6וקְה וקמכ .6וֶכ לועיכס
 סיק!6 עככ6 לו ועכטכ
 יליכ סיעוככק ךכיפלו יס
 וכר ילכדכ סי6מטמ סימס
 וירד .ןסכ דע .> ןועמס
 ע'ל6רֶכ .ירבדל סיכוקקק
 חה ערונמ 'פכ כתסס
 סעטו תיכס .קפרכ רלכל
 וכ ןעככ ץר6 30 זסכת יכ
 לכל | ץר6כ | נקוכ הז
 ץרפה לעת לדוב רובעב
 = דוכס סמוקב טלקמס יכ

 ןמו * כעס תכותככ יונת רבדס יתתכו = טדקוב
 רוט .יפכ בקכט קמ שייסי ן] סכסס דל קזס סוקמק
 לכ לע לק קיס יקל רוס יכ תזיסל .* 3 סיריטס

 סילדככ ויק ספונו סקיטוכלו .סקיתכו וללככ ןימה
 תלקתב 6טוסס סיספכ ןכל ,תונרפס ייוגמ סמוסב
 זו יק160 רוסס ופיבמ רדעב סיס וסכעל *ופטק
 סטו כטומ סכוטקב בט שו * וכו תיִכָה כערכ תי
 קתיס תשזו ויסזכלמע יקל6כ לופס רדעכ סיס ול
 סיס 165 סקו בטומ סבוטקב כס סו דנכס תערכ
 כמ סלוממו ערזכמ סיסו ופונומ יקל6ק רופכ רדעב
 סויכ קקלו ל ל כומו רפל דע לקי קט למטז וכסקס
 תערכק ינוחמ 6פורס וס ןכלו 'ונו זכ6 ץע וקרסט

 : מע יקל6ס רוסכ יקכק *'זכו ןקכס
 ורט6ב .י'וכו תויתמלכ תומכמססמ ףס מיס

 6כימ תיקמש קעכס לכ ללכ תזיתמ6ש ==
 סק תויכוימלו = סוסיט ןכול קזיל לע תפומ סילע
 ועכו .ןוימלק רוכגס סקכ .ךירנכ סכקכ יכייכע
 סג "ו פ'ב רמ6ק ויכומסלמ לפסב ג3 רה כתכס
 רנרונקרסומקטסו ויכסולס תדרוסו סיפסכס וכ וללכב
 רגסקו רפעס לכס ולרקיס קמ לוקו פודיתעס תעדל
 בתכט סמיפכ 036 לכוכ'ט ןמיס יעיבלכ סכריכוי
 = סילטבקו סיפסכשס סוריפ לע 5 טורופב 33500
 5-6 תיקימס'מכסוו תלדומט ססיקופונפ לקתה ןיש

 סק יתויעכססו
 םיגככעַכ



 ו

 רמאמ | חדוחי לוק
 טי\ .סיטכ(ס -ןיכ וקכסוי לט6- תולותקו טינקמקפ
 פ6וכמכ תוקכסומס תופלקקקס  קוכוטלק סלב
 תוימכסקוויכוימלו ויקמפכ סכרו 16 ד'כ ןמיס ןוטפלכ
 תויק3ש סיפוטולפק 3:6 סירכזכק סמכסס ינוס סטלש

 בק רסס | ןמיפ ינש
 קיתכס יתטנ סילמו6 ןוצמט יכרו יסוי יכר תטלוק

 תמו 6שמ סז ילסו סרד קיפ וז כט סר(וכתכ רככו
 ךכוימדו * עכוטס תוכל סיכילכ סיועבט סירכל 9
 פקעכט ןליס 6 'פ סנרע קכסמב וכיכפש סו לרעב

 רס6 * תויקודמו תויעבש
 סיפעמק סתקועל ופסכתש
 ו = סוילכטק| סייקו
 ס3 עמל "רכזומסויבקכמק)
 יפפו ז ןמי יסיפכבו ח'מימ
 תויעכטס תווכסל 65 טז
 סמי תגרלמוככ רויכוימל
 לק5 קסככו - תויסלפל
 ןכ יכ | תוודפמ מ קב
 ןקימודו תויעכטק 'ועכְסְה
 : לכוס תויתמ6ל .תושלתמ
 וכעדי "וכו סינקז סיעכש

 תוימכסההו'וינוימדהו תויתמאה תומכההמ
 ךיגו *  יעד ויה תונושלהו םיפשכהש דע
 תוגל סת 6נומכח סונקז םיעבש רידת ואצמי
 זומוגב תומזיק תוטשפתמ תומכז ₪ הנייהת
 ןיתחתר רהפ4 דומע* דחא ןקז תומיש תעבו
 םהילא םיכירצ םלכו הז היהי אל ךיאו והומכ
 תדובעב סהילת4 םיכירצ תויעבטה * הרותב
 תיעיבשהמ רהזהלו םיאלכה תערל ץראה
 וראשיש ידכ וינימו חמצה תרכהבו הלרעהו
 י ןימב ןימ ברעתז אלו וילע וארבנש המלע

 פפעק לר ) ומע לסל
 ופטס ( סיטרטק ביכסס
 5וכי ס5 ונע עלסקו רקכ
 ס6לל י'וכו רוטפ תויסל
 6כטרפעס ןק .תויסל לוכי
 פז 6 רפע תפסוק לכ וע
 ץוקמכ .עוטככ וס ירה
 סנרעה ןז רוטפו ןוט6רס
 ןפיטכ 6וקירס 65 סו
 לועו + בייסו ויל6ק קלועס
 לזשכט ןכיפ ןכת ספ

 סיוכמכ  סכלקס קספ
 3 סתיס קלוד ילדקכסט
 תנטווככ סיעבש רמפל סדוסי רכ 65 70%ו סיעבש
 רכסס קזעפ עול ןכ) יושר ןכ \ע = < קלפ ןירדסספ
 ורא6כ .בותכב סיקסרופמק סיעבט לט ןוכטס סוכמ
 ועכע סיססס 91 רפי יכזמ שיש סועכס יל ספס6
 6 ןילכ סקזוע כפוי קפמ .היק ס6 תקופקמק ןיכעל
 תוטטפתִ: וסכוי סמ\קמב סיידומלפס סיללכסו ול
 סיברכ תוטספתמ סלועל ססייקתס * סמוזכ תומייס
 תויסל רלעכס ןקזס 96 ןופיפס ןלכמל ןכתי ןעומל סקופ
 ךפוסו ףכומט ומכ ןירדסכטה ןיכמ תימלטקל ויקסע סק
 יסילפכ וכרכו רוכזו ל קרפ ןירלקכס קכסממ חוק
 0 ןופכור * סז סיסי 65 ךישו : קס ןץיס
 סרותכ סקי56 סכירנ סלכו :  סמוק לככ תומכסה
 תש רוקסל ולי 25 טיס סירי65 ומכסס ילעלכ יכ
 סדקט תומכסס ל כט סקול ורקפו ןפכלסכ'ס תוכל
 יכיז לע סופסס ריכעס .י'וכו סקמ תויעבטקו : סרכז
 6 סטרופמ סרותס ,תרימטכ .סס8 ךרוכספ סעסחה
 רכז רט6 תוזכסס לפכמ סקס תויעבטס יכ רמל)
 סיפלכל תעדל:ריכזי רט סירבדס 525 סליס וככרכ
 טקכ תותכסמס רדמ = * קנרעסו תועיכטקמ רקוקלו

 רככו סכורז6כ סלרעו סיפלכ רחש תיעיכס יכ ליז81 <
 סיכירכס'בילס יטרפ סתוכסו[ל סתומוקמב ורפכבתכ
 ןו'נוד ךכ פיכו סייעכטס סיכייכעב ללוד קמפ
 ןיכירכמ ישו ןועטוכ ןיש ב פספ ןכתד (ק תוטיכסכ
 "וכו קל יכפל סוי'למ תוספ ועיכט ברע "ביכרמ יו
 כ'6 כופ סימי ג קטלוקלייט כרס לכ 'ץופסרוסי'ל

 פוטפ טרס וב רייתסכו
 בכסר םרעס (ק' קשכו
 50 טססכ | * וכו רעו

 סינרו6סס טסמכ םרטס יטוע רועיס 30 = *פותמ
 < וכיפרקלו וטיטפסל וסו גר6ס רס6 7נכק וכ סיקתוש
 סייסנככ סכמ6 יקפס 632 ועכט ןיבע ס6 יכ קז ןיו
 ףיר6מ ועגע 5וס :סמס יכ ןוימד וכפל יתנכס 5
 סייעכוטס ןיכילס יסולכו(כ סכורמ ותויסל וכייכעב
 ילכ ויכינו תעכס ,סרכסכו : סירכזכק ויליכסמ רתוי
 ץימכ ןימ םרעתי שנו ויפע ופרככס סע %ע ולטיס
 טענס רכקכ סלולב סקכס ךירכש ו סלולגס לכס

 ןוטפלב ספולופ לע רוכדס לסיתכ לזללו ד'וכו ויכימו
 וס = + וכו רר0טיט ילכ רכזט סעטקו :סיפלכמ
 שעטסו 30 סיטולק '5- ןנמרק כתכס ספ ןיעמ
 רספכס ילעב לככ .סלועב סיכימס'6רכ 'ק יכ סיס)כב
 דלות כ ססב ןתכו סעוכתס פפכ ילעככו יחזככ
 יפי (וק סנריפ ןמז לכ "על ססכ סיכימק וץי'קתיט
 ף:תשי 5לו סיכול ופינויט סתככ סוכו סלועס ויקב
 "כ בוכרופסו * "וכו וסכיממ סלככ רשלכס סלועל דעל
 סו:חי וליפכ .תיטסרב ספעמב םיחכמו קכשע סיכימ
 ףוועל סוס |ופסיו ךרוכס לכ ומלועב סבק ילסס 0
 ף6רס6ו וכו תוירב וכ ףיסוקל סלוע לס ותשירכב
 סתרונכ סנ סעכטב וכתשיס יכפמ סיערו י6לכ
 ופ6כ וכממ ןיערב כ קיסיו קזמ סז סיקכוי סתויסכ
 טיססיתמס ּויכבלמ 5כע יי וכו ןיכימ יכסמ סככוק

 וורכל לכ קיתעסמ יתכפס | יכ רכס לט ותעטל
 "ומשק לע ףסומ םכסל רחש סנט ססכ תויס סע ןפכב
 פס 96 סירכלה רוליכ תכוכב ןיגע וכי סכמס יב

 וכיגע 5 8 כ דפ



 הדוח לוק >>
 םורדככ ק6לקכס סרועסס ספ : סרוסי כוס וכל
 י סט ןושמ .ןופיטה ו5 סלועסק ןיממ לסל ךרל
 ןימ ןופיסו ןוטס .ןימ .ןימסוכס ורע קוקכמב .ירסש
 וביפטכ .ןומד הלל .ספכטנק וקלכ ןיכעל סירועש
 ןכפדכ ףרוטכמ דרכי וכימ

 < ינש רמאמ
2 

 רס | זמיס
 :סעולו לכזכס בלק 'רופו בע סוכס םלטמ 0 ןיסוצ

 .קעטכל ףלטכו ספוכת .סעורז סתיסע קעטכל ךלעכו
 קעלקה ןי6וללס סיכיעט ףול וש טוככק * וכו סיכמב
 - סיכט טלפ ץרלכ סיעייקתומט יפל ןקב קלעומ סמילח)

 * סנס כס .יעוברב
 סיללכ סממ .ןוט6לכ 1
 62 ןוכוטו .ןיממוכד ירש
 סופמ סוכ לז סישלכ ווסט
 "ורפסל ךירכו ידדקלומדל
 ךלוט ופל- לכס  סכייכעב
 לוס + רותכרכס :ותעָס
 תכטמב רכזומס רותבורתס
 בורכס 6עק. 6סלפ סיפלכ
 סיסלכ ..סכוס .לוקכולתה

 סורדנכ ארקנ הרועשה סא תערל מול הצור
 ןיממ ןופישה וא *  הרועשה ןימס לשמ ךרד
 תעידיבו. .. בורכה ןיממ רותברכה וא - הטח
 המו.ץראב םטשפה רועישו םהֶישרש תוחכ
 תערל ראשנ וניאש המו תרחא הנשל ראשיש
 תרכהבו ןמזבו םוקמב ןימלןימ.ץב הנוי המכ
 גל שוש המ רחא ןינעלו הזה ןינעל :יהה יימ
 רשא פרטה ץידיבו יסרא ול ןיאש המו סרא
 ופסרא ותוא רבזש המ רכט הקר רתוי איה

 ןככו :כע סיעילתמ ןכיסו
 ירכדל ןוככ רושיב סלע
 : וכיכפל .סיכככס רכס
 סכוי סןוכ קעדל מט סמו
 לכ .ימקק :סידדכל כ
 יכס וילד ;(וסכט .תמוע
 תעידיו 03 60  סיכויכע
 כועיסו = סקיִסרט = תוסָכ
 ופמוע'ו .ץר6כ סטספֶק
 סמכ .ענעדל -ולמש קטכתמ

 סכמרס .ספ .בתְכו לכ טז
 ירכדִמ םורב סוס ותכולמ
 תומכ תעידיו : 2ע- 0רמבס וסטרפי ןכו סיקד ויקלקש
 רוסיכ לש וסכומ סיפלכד יכס 'פ סכקמ .:'וכו ססיסרש
 כקו וכממ .סיסטמכס יקרפס תוכק לע ותפוקתו סו
 ילבדמ .כויס לכה ותמסמ רתסכ ןיסו . *'ז 'פ דע
 סירכדס 136 לכמ רקס סוללכ "סמ ד 'פ ףוט סבל
 הקלק .סיכימס .יכס ןיב .םיס ןמוכט ךל ל6כתכ

 ןיפפוק וש קזמ שו וקכיו 605 ילכ .סקל יול |
 סינדבומ ופריס ןמזכו .וכלסיכס ופכ ןיעס י6רול
 ופכ סז לכב לו ןק "פל סתסיכיל סיפסוק ןיס זמ הז
 יטפסמ בורס יכטוק יכס ידו סקו-לכע סע סבקכט
 רוכזקל רכקס ךלכוס 5לט 0% סקילע יבכומ סיס)כס
 קמכסס ננפסמ וב תויס ילכ לע ןיעק תיזקמ ןיכע
 סכטל סיס קמו:'וכו יטרטס םוסכ תעודיב יס רטסכ
 56 יכ יכיע דנכל סכומת "'וכו רשסכ וכיפט קמו קל6
 סט יכ "וטפכ 6 ספוב וס קיטילס קכסמ יפלכד כס מ
 סולועפ .סערזל ךלמכו סיטמ סעורו וקדט קיס קוס
 63 קסנכ ס6 ערוי 2060 ךפויו רלקתט דע סל ןיתמי
 -'ופו * בע ערוז בחלו ךפוק 658 ךפו6 כקו עז פג
 ץרפב קתפכ יוס לועיסו עילתפט דע סרוכטריבמ בר
 ךפסי ךפויוילפוי ךירנ'םכיבו ספל עקרקכ סיעי קטלס
 דועו * בע ערזק סבי 6לט ליכטב סטירקמב,עקרקה
 סעוטכל ךלמכו סעולז תיטמחסו קיעיכרה סכטמכ סש
 ' עוטוב כספו ךפוס 36 ךפוש ךכ כקו טל רמו 5
 םרט6 ךכ רקלו .ערז6 רמו 65 סצרזפ ךכוכו קעוטב

 סעורז וסדפ סתיס * וכו רוז ךכ לקו םלטמ
 ןכיפט סהיכב לע כו ערוז קי 55 ףול 5 סוככמ

 סוקמב .ןיפב ומ .ןיכ ססוי
 לפטיט | סעו ומְסב בקו
 וכיסס קו .תרקס סכשמ

 : ןמובו רמסס סמב וכתסרקב (נוו 6וס סכסו ר6טכ
 קוק עטכס סייקתי וכ לס ןמזט ןיקמקל ךרוטכי יכ
 ותוסב העירוסו עקלקס תכופסו סטורסס-.דוק ץרלכ
 ןוכעל ורקע"קזס ןיכעל סייחס יכימ תלכסבו :סוקמ
 סדקוקמ .סמ ףורכ סע סוסנכמ יכימטכ סמסכ ילכ
 ןכיסל קשרו וכו 2לכסו כ6זס ץ'פ ססמ(ב וכייכע לע
 6יקס .(תככמס יקרפ לע ורכעכ וירכד וכטשכ ךי6
 * 'וכו סכ6 ול טיט סמב רסס ןיכעלו : תוסכ רדס לע
 פסוכלו הקדב בוס סוכד ןינוחד בפ וכיכטט סתולכ
 ועכ סגק 'םורדו קדס ףועכ ץכס קסורד ססגב ירש
 ףרוטק סרפס .יכפמ קז3 סעט וכתכ רככו * "וכו בס
 תופרטס עודיו : סיכרפכ .(כסכ קמסכב וליטיט
 רתוו יס רס% : קרפס ותו6כ סמ רכוומכ *'וכו
 יכללטב סיכיעלטס יפ סותסל וכ ןווכ * וכו קקד
 "ומיכסמ וכלכ% תויפרטה יטפשמ ןוסט סרב סיק6
 5כ0 קז רמ05 12 ןילוק תכטמב ולעס רש )לכס סע
 וכמכ תויפרוט סב ירקס * ספרט סוק סומכ ןיסס לכ
 רמוס ועיבי ייעכטכ סימכקסו קימסכ ידכ ססב יש

 תיק 60 קל לכו סייקס יכיממ םיסנקכ לע עד ווקיו
 סתפכקל נוי שוק סככ ןכ לע * קוכיכוסס סמ
 רתוו יס וכתמו% ילולבכ תויפרטכ תעודי יכ ורמסב

 תוכזיכ סייטבטכמ לודבפ ותופ לסוס סמ לכמ ססד
 בט וילע לכוי כמ סמ פע דומעל ןתעויסמ ןפסובכ
 וכיככ סט רש6 סרוק 6 = * סדק לס ולכס
 יסוקל ןילו מכ ' פ סטיקט תוכלרב ןומיימ רב סטמ
 6 קופל 10 קעקבל ערישפ לכס | * ללכ 150 תופירט לע



 | .הרוהו לוק
 סיכוט6לק | ורוד מכס וכמט 1365 .ץוס ףועפרו
 קוקס 'רטפיס )6כשי יכיל יקכב ןקינע ומיכסהנ
 * תויס) ספומ .ןיפט סטופלק ךרדמ .וכל עדוכ ופ6)
 ס(רוט .9ע6 - ספורט ןקס ולממו ומעט 156 ןכו

 נוק / דס'"חמיפ 6 מש רמאמ
 ופוקכמפסו סלש לכטמ ל יקל6ס פשמ לוכמב סו לכ
 וגסכמו ורלס לע סז 6 רעטל רטכק תלכיכ ןיסו
 65 "יס יעיכרכו = * לוטכמ וב סככסמ ליי ל וכרעו
 תויפרטס יכייכעמ וז = *קספכ רכוכס .לככ ךור6י

 וכיליכס .ססופככ יכרדב

 ןיפוממ = ןכיס = ןקנקממ
 ךל יש ןסמ סימס רספיאז
 כט סימכס ופטס מ 6
 ז ךוכוי רט סלותס יפ לע

 קיסרקל רמ(ססמו בש
 רכוקמ סקס = תלוכסממ
 תעידוו ורמ6 סע סלעמל
 סכמש יכ > "'וכו ופרט
 .קל וכי וופלעס ןיכע לכ
 קטקכ = תליכ6מ :קוסרקמ
 סקיוחכ וליפסמ ףועו קיש
 סתיו לופוס סיקמ"ייורק
 סיפוק םידטוע .סס
 : וכרכו רט ללכס ללוטכז
 ןמ רלטב רט טעמבו

 תונגדקט קל סוס קמכסק
 סירכדק יכ = וולע תוססת
 "ככל קמכב 76מ סילוסכו
 :יעבטס טקיסס ןע סיפכו*
 %ע סל ןיעכ * ססרופעס

 התמה תליכאמ קיחרהל םייחה יתיממ 'עירזמ
 המ תאזה מכחה ןמ ונידיב ראשנ רשא טעמבו
 רשא מומה תעידיבו *וילע תוהמת תווערהש
 ימומו הדוכעמ סינהכה םיבכעחמ םרובעב
 זרלרבהו *ןבוקלםיואר סניאש תומהבח
 יפקה תומכו | * השאָלו שיאי תוביזה ינימ
 רשב ןיאש המ סחה תומכחה יקלחבו תודנה
 יקלא רוע ירבמ ותרבס ךררב וילע לוכ* דו
 רוכעהש המ םתוכילהו םילגלגה .תמכחכו
 רובעה ןכות תלעמ תלודגו ה!תודלות תצק
 רמוחה תלדה תאז מואל עבקנש המו העודי
 הכניא איהו ןכ הנניא ךיאו * הרוצה תקזחה
 קרתולדו ;רטועיממ זרומואה ןיב תשגרומ
 זררותה ?ריראש התוא תרבהמו *התולגו
 אלפומח ןמו י דחא וב םהש רובח תייקלאה
 דוד תיבמ לבוקמזד רקעה לע רובעה הבש
 םכיפלתצ הטכמ הנתשנ אלש הגבל תפוקתמ

 : כס דע וירכדמ ךטמככו
 'קוכולקו "לנלנס קמכסבו
 סיתוללוק כסוכעסמ סע
 תשכוס ועולפס ירס6 * וכו
 תרומסכ תויעבטס .ךלוכ
 ךקוכ לע .סלוק .* סלותס
 לע דנמ תילגלגק סעכקס
 קיתודלות ענק  רוכעסט
 עונקמ לוכעסט | סכמקו
 פ5וכמ סוק-סרותב לודב
 סרועיטו + וירכד ךסמסמ
 1 סולנלנס תקכקב יכ
 פוכעסס סע ללככ תוכילסו
 פ = יוככו ויתודלוק נק
 סממכמס ל בסומ סיקּודלות
 סוקמ 26 ךלוס לכסו רכוט
 רובטס ןכופ לעמו * קמ
 :סמכסס :דוככ לדקה (יט
 :6יס .רס6 סונעכ פוס

 סילעו סיעדויל כספק
 כטסל עדויס לכ 6

 ןמ היל נר וכפסכמ .קמקב
 קנוספ סנעמלו 'בוכרמס ןמ סלמכ קטמלו סבוכר6₪
 ('ד 'פ ןילוס תכטמב) * 'וכו ןידיבק תמוכ לטיבש ןכצ+
 ספולוט סוסו ןידיבס תמוכ ךותסת ךףיס סועתל ןיסש
 יפל פרקומ פיס ןידינק תנוכ במ קרפס ךתסכ 06+
 סכמלס ןוטלכ) לכעס תכיתס סבי סיריס תכיפסש
 סע וקו סתיממ סכיס וזו סתיממ וז( סכטמ קתו65ש
 הכתומ ירסמ וז קלוד וז תופרטב .ירמוש ןי6 ורמסש
 "וכו "מומס תעידיו : קמו ןפכמ סכתוסו סיסו ןפכמ
 יקכפ יכטב ךכ וכ .ונכקכ * וכו .תוטסבס ימוקו
 וכו םוביזס יכימ לדבקו : יעכסו יטס תולוכב
 עכסמ סרושיכב ולסוי רבכ * וכו תודבס יפקס תומכו
 זמר תודכס יפקס עומכו .למ0כו * סדכ כסמו סיבז
 רפובווכ יכיסמ .סטמל סכלס סדכל סדכ ןיכט סוי 5
 ןוכלע כטוב .סירכזבס סדב יסקפל 16 י"ד 'פ סדכב-
 לתו 531 קעבטע תוספ סעוטב סתפ ןיש 'פ6כ 3 פ
 ןויועי וטורופב סכערס ךול6ס לככו רטע העכס לש.
 ו5 יס ולעפכ .* 'וכו לוכי סלו .רטכ ןיפס סל <: סמש

 כטקמ וכישו תולזמו רפוקק >>
 לטעמ סו וטיכס 6 ס לעפ 56 לו כוקכס וילע
 לכזט ךסומס לעופס סז- לע .ףסוכו וסר 6 וידי
 'ןכק רוכעס יפ לעש לכ + 'וכו וכ עכקכס סמו ורמסב
 סמוסל : עדוככ ססידעומו סקיסדמ 30רסיל ועבסכ
 תילכפב ספויס סע סרו * וכו רמופס לדק שוק
 סמוגע תלעות רוכעס ןכות סלעוס רבכ ולדס
 קעיבק רדס לע ללסי יטבס דסי וב ףספתסל
 ספלוכ קזוסמ קזו סכתממ יקלכ סייק ןפו(ב ידעומק
 קיפססמ הע ספוככס תרסיסמ .לבקל וככוס קכ 6
 לורלס סול קרכקמו : סרמק קטל ןורסס קול
 שו סב ף6מ ספרוכ קוס לע סרומסוו * וכו סרוקס
 רפ6 יכ * ט פלוקב סמ 65 סיכיוש ץר6ב סתויסב
 סטלפל קלסיס > עעמכ פירסט סכממ 0ל ל(שכ-
 רט6 .סייקל6 סילוכקכ סוס סויכ סתויקסל סלול

 (לפופס ןמו :סיקל65 טודק דק יובל סתייסכ סקכ <
 תטרפ י'וכו דוד פיכמ לבוקקס רקעס לעוכעס סכט
 פעט סנוצ לוסי לעכ סכייכעב ךילס רוכעס קלוד

 ּפ 7 ,



 תדוהי לוק |
 * סל לכמ 190₪ ןפסמ יכר ירכד טס כס ד? 'פ %

 לרשי יכסמ םיכייעמס ודזוע סע ךלמה דוד ידי
 סיכקופמס ןויעס י%כ ע סכויעכ וקלכו סלטוריכ |

 "וללוע יתעו קוכוקתס וע דותעמ ןוסכ 59 \דימעל
 וכל סקיקסר יפכ קככל
 זםיעבוקה יעובק ונתשנ רבכו * םינש תואמו | כּובעְה ילוסי סו ו

 תרפסותו ןוקתל סכהב ךרצוהו םכתלוזו ןוימ שודק5 סליכ סירוס
 ינפמ ותתמפ+ לע ראשנ הזו הנש אאמ רחא סונטה רוכעויטלסק יל
 יונש שכוש סנכנ ולאו * האובנב הלתנ אוהש סכוכ סילעומק תועיכקא
 ורקע סק סלכ קלות ןידכ
 חיכוי  סייתא6- תודוסיפ
 קית וכ ףנויכו קז לעו יקמ(ס ןויעק סקילע דיעיפ
 99 ךיתולעכ סרכדמו קולו סכתסמו ופכעב רפפתמ
 6כוקכ ךפלוזפ לע יכל טס רעו םוכ6 6לו סיכלמ
 < * ותביתכל רופו ךלכד 9405 רכ רעו6ו בר למ
 "ליענקו סירכס סקוועו ןיללקכס ישפר םי סיתפשמ
 סילעוע .6וסק ןמזכ 5?רטיכ ויק .תוכסרלו יש 8
 יעדוי רכעשי יככזוו בוככס ועס סיתעס ןיוכל סיכוכב
 סית6ע ססיטלל ל6רטי קטעי סע תעדל סיתעל כיב
 סו תטלב 696 ולעפ לע *  111 סקיפ לע סקי לכפ
 עידוקל עפ ו56כרסי ספעי סע תעדל כותכס רש
 סיפלקה יל םולקכ סנקכמט סעו6לקלו ל0רםי5
 %ע .גקוכ 6וק לכס סידעועס תועיכקו סיכסס רוכעל
 לול תוסמ לכוקמס רקעסו * לכע ןוככ יתמ6 רקע
 סלל ץפ 36למג ןכל ראס סע וס סככ5ק תפוקת
 סכב5 50 ססלח ןי6פ 626 יכ5 .תיכמ יכל כוקמ ך
 * סיק3ח עו קעפ תולי קסו קנפעו סוי טכמ תופפ
 ץוריפכ סיסיטכס תספפמ יכ6 דוד .תיכ לע סכוכסמ
 *וכו סתפוזו ןוימ יעוכקס יעוכק וכתטכ רככו : שפ
 סלוע דוסי !עכ כקכס סממ ורבדס וככל תיו וררכת*
 .תריקס .תולדתפס ותו6רק ילחש יכ'ב'פ יטילס מפ
 םויקלטב .תודע ופ לע .סכוכתב סכס לכב סכ6
 לומעל יל
 רדנכ.תועד שלט וסיסק ירקלו = *וי)ש סוימלטכ
 סרוק * סכויכטכ ךיל6ק) תוכ סוקמ ו [" קכפמ
 קכטס תדעב סיכפס כור יפל קלוקס תופלקתקס לע
 וכ ספבת לזו ספ רועז ספ ריעז סויקלטבק תסכוע
 ומול סזק כרס ןמזס לכמ ןקו5 ןמזקו סכשל סכסמ
 ול ךפוק ייפיקתס קכטק ן[ז (וק קתע דעו סכלב6
 056 = *'וכו סכסל ססטמ טעמ טעמ ותדמב תספכמ
 וכיסט דש 76 דע קד וס ךכ לכ קוק טק טעמקש
 3ע דעסו .תובר סיכט 7065 636 רכיכ 631 שגלכ
 סיליעעס סמ [וק ויפוקתק סכפק ןמזכ קזק ןולסקס

 ל ףפאמ

 תסיפתו תקדקודמס סנטה ןמו תדמ לע

 8 רס ןמיס
 טסו "רו 61 סקילפסכ םרופס וטכ 0560 סיכורקזק
 פרז קתיס כר וכ * סכדכ%5 סדוקויט וסכמו וקדב
 ןונכו סוי עיברו סוי כס סוס ייפוקתס סכטק מז
 ןכ ירש ותו 6:5 ספק .םוליפו *  וע סעס עיבל

 לכ .סוי עיברו .טוי טסט
 טויללטכו תפכות סוס
 עיכרט תוספ וכוס מ
 יוככמסס סע ידככ סו*
 .פנקו קדכ יכיתכק סכסהו
 רקנמט קקמ .תוספ וקומ
 'וק5ס לכ ידכס סוימלטכ

 וירכדמ ןפכ לע *'וכו סיכורמ%סו סעסכ ףר'תתונ ינו
 סתע 51ו כקכ ךושסכ סט דועו *וכתכוכל סיסקייתומה
 ותלוז %ע 6לו יופוקתס סכטק ןקו יפ לע יכ עדוי יוס
 ועכקו )ז וכיכומלק וכל \דסיו ונרכזמ תועד רמו
 סק רפכעוט וזיכ וילעש סכס ט' לט קככלה רוזחמ
 יס6ל תעיבקמ ויתוכלסו רוכעק תוכוכמש לכ ילסוימ
 סכטק ןעז קדמ לעו סיטודקס 'ק יקעומ לכו סיעלחס
 ומידיב סרוסמקו .תסויודמסו סכוככס .סזק ייפוקתה
 םורקכט סכסס רכ 676 כר ספכ 31 וכיכומדקו
 ויתוכטו סליע יעי ןוסועו ןיכפוס וכ6 קתלמ ךעילוס
 ףרוכ% סכט טי טז לט סילוזחמ סתו6 יסועו סיללסמו
 דפו רס6 סוקשכ ךל ל(כתי דוע יכ ידעועס עוכב
 סגכ סילעומסו סיטלחס יפ6ל עוכק 6וקס ופכ יכ
 ןכ סג יונת רח6 לכמ שוק ךכ קככלס .תול)ומכ ית
 "וכ חכומק \ע ותושקס ירחלו = כ'ע סמל תופוקתב
 רקשכו ז וכיכומדק דבכ קזכ לוזועל לכוכ לו 51 כתכ
 \עלו סקס ססי)ע רעול 10 ג 50 ךרד סקק סנעתכס
 ריכטמ כ5 לע לז קלעי ךיזו = > 'וכו וכ וכועתסו ותו6
 סיפיבכסמ ותופ ולכקו רוכעל דוס לסמכ תז6ס ססלו

 פוזסע סכסו דוירכ %ע לכס ועדיו טדקס סולט ופכ
 רוסמק .סכפס מו עד יכלע לסוימק סוס ססכלק
 65 ונקכמב ףלקתמ 65 076 כר ססב .סקמ וכידיכ
 קככלקו קקסק תויק)ו סכק עו תיס(רסמ סבתסכ
 ר(יכתיט סמ יפפרוכעס תוכוכזס ידוסי \עיכקופמק
 ץורתכ יכמסק סעטקס' 6! סז לע תודיעמ סק 5
 רכדל סלכי סרטו * בע "וכו רמסכמ וס 6יט-קס זז
 ומ סכמכ 65 סלועעו סל6ס סילכדכ רש לוקס פב
 ייפוקתס סכמס ןמז קדעכ ןט סז רכד תתמ5) עיגקס
 וכיכוקדק 6% יעכמ6ק .ככמס םדח ןעו תדווכ ןק סוס

 פוזקמ וילע ודטוו קז לוס קלנקכ סדכל סקס לל ל |
 וכ וכועילוקו ודוס וכל ורסעו סכס טיס ןוככס ככל
 לועיקנק קכקתו תועס זי סוי טקתתו סוייפלו ןמו

 וכ

! 

. 

. 



 רמאמ חרוהי לוק
 תקויוקקק .סקדמ פל סמק סיכס טז ללככ וש
 ןכ ומכ ללוכ סוסו קערגקז תפסופ סו ילכ וכרמףש
 ספע לכוס תקויודמס קדש ופכ קככל) יטדח ל
 רוזסעס ימי'פסמל ןכוכתת ספ קזו קתופ ןווכלו כמ

 . רס | ןמיס ינש
 וול .קכרתמו ךלוק סיתולקתקכ טעומק תועטסמ
 למ .לודנק .לסטסס סלונ קזק סויס סיק :רועיש
 " .פועוט וכיליב סייקתמ סיס לט 35 + כז קול
 סילכוקמק סיללכס יפ )ע סיסרסו ללומס ןיכ קסזלק

 ותו קפסקו לומ(ק קוס
 וז סטפ ויפוכט רפסמ

 ךדיכ קלעיו : 6כי סכש

 ןוככס סכטס ימי רפסשש
 תועש 0 סוי קס ו
 סיענל כ סיקלק ולקתפ |

 חקת סו ץלקכ טל דוע
 ןמז ימי  רפסמ ןכ ומכ

 ויקלקו ויק עטו רוופעס
 רפסמ לע ותו6 קלסתצ
 ומכ סלי סטפ ויסלפ
 ןכ ועכ ל .ףכי וכרפ%ש

 ןזז תדמפ .ךליכ .סעיז |
 וב ינכמ6ס קככלכ םדס

 דספח;ר סכרוג היה םויה רקעב דחא קלחב
 רלומהד ןיב תוצמוש המ קחורל דאמ לודג
 תעידי סלצא זחתיה קפס ילבמ ןכו * חיארהו
 לבא | *םינככהמ התלוזו המחה תפוקת
 תקלחמ איהש המואב בושח אקיסומה תמכה
 םכעבש םילודגה לע סתוא תדמעמו םינוגנה
 רבכנה תיבב םימוגנב סיקסע המ יול ינב םהו
 יכרצב קסעתהל וכדצוה אלו בידבכנה םיתעב
 אלו תורשעמהמ סיחקול ויהש המב הסנרפה
 ;רכאלמהו אק סומה יתלוז קסע םהל היה
 ?;רמצעב איה רשאכ סדא זנב לכ לצא חדככנ
 זרובישחמ סעהו התוחפ אלו העורג חניא

 6רועז 6 קפ סלל (יססכ
 ףםכמ יעס לכ ןמסכ כר 0
 םוקמ קיס 69 "'זכו 8לסימ
 שכויכו סומ 'כזוסט סע לכל
 סיור וכסכ(ו כ ןמיסכ וכ
 שכו עוטמ סוס ןוכטסס יכ
 ןילו ץרפ ןיפ ןיקיומק ןמ
 * 6ץיכ סולמכ יפס תסכוי
 9037 ללכב סכס ועכו
 םירכזועס סלוע דוסי לעכ
 תפוקת :ןושלו = * קלעעל

 ןכייכע סקס קפוקתו סככ
 יסילבלגכ כובס קמלסס לע
 ושי .ופיקה יכ .יקיו ןזפלמ

 4נטתו תועש כ סיקי טכ
 סיקפס  ףרתקמ סיקלש
 דוס סקל קל נתכ 5 טוכילכוע ועומק ימכסו סעסב
 תעפס ינכחו ל6רטי יפכס 696 סלועמ וקועדי 631 ספ
 כקניל וירכד דיבמ פכט קמ סייקנ ותו ועליטסס
 עכ'שרקו כ "וגו סיטפסמו יזג לכל ןכ קפע 65 ונצ
 וקיתעס לזחש ללכס סידעומס תועיבקכ רומ6 פ בקב
 סיויככ יפי וכלכק ןכו 'ולגכ רובעס לע ךזמסכט וכל
 יככ6ו * בע וכממ בוט רס6רבד .תוקעל לסוב לז
 קגוכמ יכ 560 סירכדס לכ ךזוע יכקפ יתיכרס ןוומ
 רכסס ירכד תכוכ תכבסב לסי יכ רוס 6רכ סלב

 סוכככ קלתכ וקטמ%ס סעו .' וכת6רקל סיכככס
 יכ %ק וכ וטלדט סכל סוס םדחס בותכק ןמ יוס
 ספל קזכ ול משו סמודקב סככל סטמל 30 לרס
 * רזכעס דוירקע לכ 15 ורסמכ קפס ילכ זו טדקו
 יכש לסלק קלק) ןווכ ילו6 דק קנסכ לטפס סל
 0% ןכרל יכ לככלק טדסכ סוימלטכל %(יבמב ןכל
 סוימלטכלו .סיקלס מפת תועט ב* סוי טכ ורועימ
 רכזס .ועכו סיקנס במסת פונט ב' סוי טכ קל וככיש
 תלספמס 6כבס לע '\ 'פ סבמרסל דס סודק טלפמ
 ותיסרכ לכ רקעכ משכו : וכו עסקו סרי ץבקתיסמ
 דופי לעכב ירכלמ ספעמל וככתכמ קמ תזגוד ןיעמ
 ם גרב יתלבו 7 יד וקויק סע טק טעמה יכ סלוע
 כב סרי ןכו וטגלס סכרי סיכעק בזר יפל ותפסתב
 ספועקו סימטק'פסמ ןומפלכ ףוסופיכס סעטמ סמכש

 ב
. 

 סכטס תפוקתו * קקטוס
 עכ "יס יעיכרכ סביסועכו

 תופס לב6 1: ל0 (טוכס לע סיכל סילבד ולע סטש
 ףלוכ ןו6 רמופכ סטעכ * וכו קמוסכ כוטס קיטוס
 סתוס דש קמולס סקכ ךפוסרס ןעמל רופס ביסרסל
 6:20 סוכ יל יד סקיפומס כס וכתמו ב תלכמכ
 קולקל תרטמ ,רעוס סמו6 ןיכעב בוטסל ךיכויער
 םקו סילול גק לע סתו6 דיעעסל) סויקל6ק סיכונכק
 56 לככ יכ + 'וכו סיכוניככ סיקסעתץק יול יככ
 "נב וז סמכס קיס יכ ןומ6קל לרכסה ףכ (כ לד ני
 לע סיכונכס קולק קעולב סנתו * ספות סנע לע ובב
 יכ ססל 6 סתוס סכלמ דוד תפממ תזיס סע סיולס
 שלב רכוומס רבדס סוסו ליז 6פוב 6םיל רקב סבמש

 סקיק6 6 לימעסל סוולס ילסל דוד .רמזיו כ
 'ועיקטמ יקלנמו פורוככו סיפככ ריס ילכב סילרוסמס
 וי ןכ שיק ת סיופק ולימציו קקמטל לוקכ סירקל
 תתטחכ סיתלכמב ןפימו סמ ןטיס סיררוטעקו נו
 תוכיעסק לע תורוככב ובו וקיקקמו ובו עימשקל
 ןיכמ וכ פס רומי ףטמב סיומכ רס וסיכככו * ככל
 תונצע 6 ןווכ סידכככ סיתעב ולקסכו | * קוב

 :ןכודס לע יררופמ סוופס !5 ויספ קומברס כר
 וקדכ ןעמל ץפס >'וכו סדש יככ 226 קדכככ סכ(6למסו
 עב יולב קמילט 6קיסומק סכמק לע קרוס לידבקל
 סעורב יפלב קכקלמ סעכעב סתויס דנמ ס0 (יסה
 סתוספ יקלכ ומ קתויס לכל סו -יקסרוככו ימלוככ

 ץסעתסכ



 מאט | תרוחי לוק
 רט6 סלש וככמ סילעוכעסו תוספסק לכ קסעתסב

 סיס סכ קסעתמ סעקמ לנמק סו | * תכטומכ ריכוי
 וכ ." טדק סע ישר .סיולק .סקו דש כוטקו סלועז
 ספנוו = * קכסלמל סל קטעי לל 036 לט סל ספ
 ' סדק .יכככ ףסוכ .ןיק סכמ

 ףקות לככ לכ ה
 : קושי 61
 תסלט דסי | ףסלתקב
 ש  יהזובה ךמא קס :סלכפ !לכ לס סיזכתס
 .תכסלמב ספ סב | ונכקכ
 למ  סקויסל .סקיסומש
 סרק 63 = + סלוככ סנש
 סעויקל סוס סווכ 'לקמ 6
 ל .סוזככ דוב .סתוחפ
 קיס * סעכט סיקלופמס 7יכ .קמיכפ ךכמ תכ סתיס
 קכס סו סיסו ףקות לככ ס5 סות סיקסעתמס כ
 קכ6לטקו שזו קפס ולכ .סדומלתב ספי ןעיס ופריש
 תדבסכו סלועמ סיס סכללמס זלט 5 * וכו תדבככ
 סוכס תילכתב סכ קסעתסלוכמפפעו סד0.יככ 56

. 

 .ןוערגכ עורב סכי6 קעבטשו קענעב יס רססב

 תועורגס תוכסלמסע סב (נויכו יקסרוכסו יפרוכק
 סתויס דכק סתוקפ סככיס סגו * ןקיפעכ תו תוזכעס
 סזכ וכסב סיקסעתמק סעכט סיתוחפס דיכ תלפוכ
 ןימנו רוח6 .בופסל קופסיט סע תותוחפס ןמ סל סרי
 קסעקמק סעסו .* קכיינעב קסעתס יתפכל סיכוטסט
 תוכוו * וכממ וככוס לטפח םרסס תוכיטסע סוס סב
 וקכ .רטול סנור סה רטסכ וילע ורכוכ רט6 עבטס
 סכוטסס 6קיסומכ סיקסעתמק סירכוכסיול יככ סקש
 כופככ + לסומפו דוד סכ6למב סקוט6רעו : תרכוכס
 : סתכומ6כ סלולס .ל(ומפו דוד דסי ססק'ט סלב
 סייוכק לע סויולס ודיזעס רפ6 ת> ךלוקו סכומ סטו
 עובש ופסק סוררוטקס ס50ו 756 סיררוטמס לעו
 קכפלמכ ססילע לילו סץוי יכ יכוטפ תוכטלכ סי
 סמ לכמ סייקכו סירוטפ ויסמ סירוטפ סוריפו וג
 רכמס רטפטסמ וסוו רלופל קל סקכקלמ ןיסו לוע
 ןכ סו 5קיפומס יתלוז סע סקפ סיס (לו סלעמל
 :ורכזכס יטכתס לכ יטופל תכ6למב ורעסכ סט ויקש
 קיכפוס לע ספו6 סיעדוי ויקס קיפוקכ כוטחת סמ
 קמו6ב בופ סדקט סמכ למ יפלכ סז רמו "8
 לככ כוטחל סכיסכס ךמולטס ילסש רמוסכ סמעכו וכנ
 (קיסומס תועילטכ ךיתוכטפמ ודילוי-סמ יתרכזט סמ
 סיעדוי ויס 060 16 וכתמו6כ (סכמקל ןכ יפל סיו6קס
 ןופ תוקלס סלכ6 סעיפס סתיס יכ פס ןיז וכו קתוא

 אקיסומכ בושחת המו לאומשו דוד הכאלמב .סכלמ
 :.? אל סא הינפוא לע התוא םיעדוי ויהה

 קררמגנ  קפס ילב המ
 המשו 0

 תקתעמ שהש הילע רמאי .רשאכ תושפנה
 היהתש ןכתי אלו הכפה לא הדממ שפנה תא

 תס | ןמט | ינש
 .?בוכטמכב ילווכס ול יפקס ועכו .וכמיס .ס)עמל
 ּהכוכסו וכו תדכככק סכמלמס בופכ פרס6 6קסכבו
 .יסט .(ק'סועה יתלוז קסע סיולפ סיס 650 סיפ לע
 :63 כביש קט ומכ סד0 יככ ב26 תדבככס קכ6לעה

 65 סנ קקנע לכ קעולב
 ,פוקסעתקמ סתוחפ תיק סכהישארמו סה רשאכ עבטה תוכזו שרשה

 .ימכמ סילעוכמהו קוקפטק
 , ופילר רט סעה לכ6 סל
 : פוביטח יטכפ סב יקסעתמ
 ןכ סו = י סדקט .ועכ וי
 1. קקיסוטב כוטסק סמ
 חקפ רס65  ךכל .עיפו
 וכ סכ6נמב .סייסו מכה
 .תעכס 326 רע6 סנסק

 | קכ(כמסו 955 ורכד פכ ךכ רחשו = *'וכ+5קיסוקס
 קיסומס יסכמ לכ לולככ סוכ ןווכטטפ6 *וכו תדבככ
 עוליכ למועו :וולקס סנממ יכדמס קלסכ 5
 .פלוקמ 10 קווכסס רקע שוקו טיכו ןכ יכרע תלו\בס
 וכ וטקתטיס יוקוכסלמס .קנקב ןכ סנ לכ6 * למ
 בע וירבד לכט רקסכ ר6 = *ריט ילכבו קפכ ררוסל
 סיעעפו סןוכק ססכ סישעפ יכ ריטקו ןונכס סמעמ
 .תוטסרכ תמרפ עכ6רס בכ רבכו* פרקי סכ6למ סמכ
 + סע לולב סתכמ סיס תוכיבכ יל יסימ בגועו רוככ
 בו סקס "וםסרס ידי \צ סיררוטמס רודסמ רכזט סמ
 165 ךי6 ףכתי נ ןמיס סמו טפיס וס ימיכסב ורכו דוע
 'וכמס ויס סע ףיפוק לכ סוסמ םוקימ יב סזכ סיס
 : דכל עס ךרוכ תפרוקל 03 ,תדמתמו קמייק תו
 - ולכד ומיכסיו ד וססייפו קוס %קספס ירכד לכו
 רופיב סכמס ורמסכ ג רעט .כ רמלמ קכוע6 ךרל לעב
 'ובדתסקס סע שוק תוזמכסס לכ ועדיו 1705 לר ךיש
 :.קמס ןייועי'וכו ןו גיכס קפכסב טס סילכדכ טופססו
 "וכו המלפכו סכמנכ קפס ינכט סח< הס ןגיס

 סדקט לבכנק .תיכק 55 ומור סשפ
 וטפסה .פררועמ .התיס סמו : רכס ירבדב ורכו
 יכ רוכככ .ןויגק סכוכמס ונטול לב וכרכז רככ יוכו
 " "למל סידסויע סיכוט סיכימ 6קיסומס יכוניככ שיו שי
 רככו ןונלק יפכ סתו6 ריעק)ו .ספילקסל  תוכוט
 תבפקב סי6לק קכ שפר סיספורס יעודק ול לוס
 ןו6 ורמש רככו יופרס םנזמ רסוי 35 םפכס תוילעפס
 פוסט יבפל דוד ןונכו קתמט ךותמ 656 קרופ סלוככק
 .ןנככ סוסו ןנכמ י5 וסק עולש ממו(וז יס 5 םוטמכ)
 סודע ( :ג ןמיס כ סיכלמב ) '₪ די ויפע יסתו ןנכקס
 < ופוסכס לעפכ ןככלד יפלו = * 950 לכ בע סיכזכ

 קללכב

 תררועמ התיה



 רמאמ ₪1 הדוחי לוק
 "פיפסל ושב רס6 יכורס(ה דול ירכדכ רז סכוכ סבב
 :וכולנס רפוט עקפכ 101080 ורמ6ב ויתולכפ רפס
 :ןי לכקק .סמטכס לס וירכד .תילכמוהבו וכו לככב

 קי 5505 מטכס ללועתת טסס 'ימונכק חכמ יב תורוסל

 ומק וס ןמימ נע
 עוכוכמס תומכסס לכ ולכנויו ומקוי ללכוי וב ל6מ
 לסכמ סיל סיעכ'ה 6 השק ץרסס 551 עסכ * סיב

 פ פס לע רסס לופס ןוישדכ .תומכסל ופלב גס סתיסו
 וכר ןווכ-סו וכרו6וב 365 רספסו = וליפגמו ופיקמ סיס

 סכטס יכפמ: פפוו סכקסו
 למ6ש דנמכ * וכו קתוחפ
 לעור 1ככו6 ןמדוקב רבה
 סטט רפובמכ קתוקכ 69
 ןכתי 600 .וחע וקומיכפ
 קא ךרעכ סויק סתויה

 'תוחפ הבשש ינפמ התיהש הממ ךרעבםויא
 יגנמ םירעוכמהו תוח>שה הב וקסעתהב

 מכ חדרי רשאכ הת בישח סע הדרי ךא םדא
 : סבחובושח םע םתא

 המרש תמכהב רמאת המו רבחה רמא ומ

 סכר םרדמב ורעסכ יו

 .ךכ סי רד ג לוס קט ט''לפ
 הקלטכ רודב סעכס קת
 פז וככטס יפל) = בע
 דגכב לוס בל ברו ורולש

 רט6כ | תיפבטה סמכסה

 סכטט ינכמ 16 סתיסמ

 סממ לז יכ ובו ספוספ
 מיכוטסק .קפד = טילקימ
 סכ .עונכמ סכל ת6 68
 תיזכס יכ 07ומלב לדתטסל
 לוק תספלכ סיכיעב 6
 סקווע רפ6.ךרעק יתוספירמס ף6ב בקו סוכ סתיסו
 רעכ רפול יכי וכותוכיטס סע קדרי ך6 :קמכק תומנפ

 :'לכמל ותק בככה יכה ןמוכ ולס לומתכ כת6 כי
 תיככ ןעי ' וכו סמלט תווכסכ(ת סו = ןס מוס

 וכתמוקכ וחייקיטסטתמוקכמהויסטדם יש =

 'ומכסה יכ רסכ סתע ליסוק ןפנקכ קלופז סוכוק 1
 לסנו ימק וכל יכרכת(מ 50כו ןקוחרט וקתעו לככב
 ומכסס לכ לע רכר ככו:כמב 'ספתמ לכ יכז 6ק לש
 י'וכו סיסכ סנועה יפכמ ויו יעכטו ילכסו יסל ככ
 "מלמל כס יקטק ןתיוי'ק יס 6 כ5מב כמלב וקכס'ודצפ
 סוס פס 5ע רט6 לוסכ כל בקרו דל קבר סכובתו
 ומס יסיו וגו סל6ק לכע סכסיו וגו סמלס תקכק ברקו
 סימפק לכמ וסכיו ורמ% דע וגו ביכט סוובק לכצ
 רט6 ץרשס .וכלמ לכ ת6מ-סמלמ מכס 6 עומטל
 יעכטו ילכטו ₪ לפס קע) == *ותקכס תש ועמט
 5לככ .תייב6נווסט קיקטק קמכחק ל וכ ןווכטרטנ6
 יכ כופכס ווערי ןפטלטלו .תיעכוטסו תיילגלנסו קמע
 'בולמכ תויכמלמס סע תוקלפק 26 זמ סמכס ורמ6צ
 'ומכסק לכ 06 קתיק יס וכ קמלכ קכמס רק זמ
 ןכוכ ךרד לע תיילנפנק לע * סנוכפו = * סיירפסופ
 רמפט סמו * קיעכטס לפ * כל בסולו " סכוכתב סיוש
 ןופט ילכ5 סכוכק' סיס תפס לע רס6 לוחכ כל במורפ
 תולוכג .כיכסלו עדמכ ףיקְסל יתלוו סעיליס ןיכש
 סיס וזו וילדכ לכמ ותוש לולכלו ,עודיס קה לכלה

 "פמכ דכ לכמ סיל ותלכבה ןיכעכ לוסק'לונס הזוגש |
 לע "סי לוכב לוס יתמס רש( ןמיס קירי כוקסש

 בסל סלוק לט ופקפכ קקלט לט וכל סיס יכ רש'ןכ

 תומכחה *כ לערבד רבכו
 םיאב לועה ישנא ויהו יעבטו ילכשו יק!ג חכב
 ודוהמ דע תומיאה לא ותמכח קיתעהל וילא
 ונתאמ סללכוןהישרש וקתעוה.תומכתה לכו

 סתלוז לכ6 רכז 655 ןכ סב
 סיס תפס לע רט6 לוחכ
 וכקכטחו ףיקק 55כ%6 יכ
 תועכס  יתטק = תוויילטכ
 ץדכיס לע וכרכוט וסויכעק
 רססכ :סזכ רטקמ  סלכל

 כ לעו * וכעבטלו וכי36 סכורקס יעבטה לכ קדנו
 % רכדיו ורפ6כ כיצבטק \תזכקכ כותכס ךול(ק

 ₪כוו /רמ6 כוז6פ .דעו ןוככלכ רט6 ורק ןמ סינעס
 פעו ערס לעו ףועק לעו סוכה %ע רבדיו ריקכ
 תולמ'גס סשו = י עו( קו תלווב עידוס 6לו סינדק
 ד נככ. סתסקל .פנפס יעכטו ילכפו .יק36-תורכזכס
 קורכזו מס עוומפסססו פויכוימדסו תויתק6ס תוווכסה
 וכמ טורופס  יפכז >*'ןומלסכסק תמכס לכ6 סלע
 תויעבטסוויקל6ס דנככ תובווכמ ןפויסל סט וכרכוט
 טויקללס סיטעמפס מעל תופטכפקס = תויכודמסו
 יטילסבו זמ ןמוסכ סירכזומק .סויגקכטקו סיילכמה
 תוימכססס דנככ יעכט סיסי = סמט רחוכחכ ז ןמימ
 לט6 סדפ לט עבו יופכ תורדוממו קולכ נוט סה ךכט
 פרפל רטפ6 6 *ולוסש דע + ןרטויו ןרועיס לע רוזני
 רכזועכ תודיסב וקוסכל סב רס6 5כס תכלמ לע ז
 ףכז ירקס'ט ןמיס'ב סיזניס .ירכדכו* ןמיט'6 סיכלמב
 כמ 65 ןכ ספו רזוכו ולוקו כמ < ןמיס ןוט6רב
 ₪036 .רכדש סס וככ6כ רככו כס ודוק לו דוס
 טיל קפכ סוס 6כט זוסו יכ [רק תרוכ רפסב ףויס רב
 כ3ע | = *ישלטכ ופנקו יכסכ תנק ודוקו ןוט6רס
 ( ס יס 6 סיכלמכ ) בופכה רכוס קממ קז רטט יתכסמ
 כ ת6מ סמלס .תנוכס תל עומשל סימעק לכמ וסביו
 ןמוס סט רמז ןכו ופמכס ו ועמט רט ץר6ס יכלמ
 ופמכס .ת6 עומטל קוולס ןכפ קס יטקבמ ץרק לכו
 וריכזקב יכ בטס ץר6 יקקסש ודיב רפס'כסה קכסו ובו
 פכט תוכנת וכיכוקמ רתוי ךוכס קתרמ לע ודוק ץ%
 ל0כםסי ץרסמ דלק קוקר .חרןמ תספב ולוס קכס יכ

 כרעמבט 1 9 7 טַכ



 = 'תדוהי לוק
 \ויס כ סקלכש ובס בקמפ סמ סקס 57 בלעמכמ
 :קספב זֶה סילק(קז 7 יכסס סופקסק וע ולכדב

 :סיפקלס לע בקשו וכו סיכמו ודוק ןתוכרש בור םרזמ
 ,תוכרס תנק סכומ תסכב סזק סילקקכו כתכ יטולטק

 ודוק פוככטמ ףוסו סיכיכס
 ומירּבדִמ יעדי רבסו וכו |

 וס. ןמיס ינש רמאמ +
 :תיפמפק סמכססש לע ולכ"ורפס סכב 6וקס :וכווקי

 :ןיכ ס6 וכ ללוכ לו 6לכ וכיש ספק תופסלפקססז
 :טדקס ןוטל תבסכ ךיל(קייכויותווס סעז סולוקיק
 10רסי ימכס תמכס- סכסבז וכממ תוסכויס תומכססו

 וילככד ךותכו לע סכרק
 קוק ס6 יכ .תולוקפ ב .ידמו סדפ לא ךכ רחאו הלחת םידשכה לא

 יעכק ןיכ ספכסס ת/טעכט .ךרואבו מוח לא .ךכ דחאו וי לא ךכ רחאו וס ןיטק יכ 'כ יס קפל
 - 36לטוע .סדלוכ .יסש .ןוי .םההש תומכחב רכזנ אל םיעוצמה ברו ןמזח סרוע דכל כוטיס לכ ףומ
 ןר6ש וככ לשוב סלב
 תטפפ ודנכ סיס סנ ודוס

 בופכס סע לבסס ילבד ומיכסס ןככו רוטלכ סמדש =
 וריעסכ ובו סטנט יכפ ק6 סיטקבמ [60 לכו 5
 'ןכלממ רתוי ץרסי ץר6ע 76מ סיקוקלס ץרץ יספש לע
 סילק ושל עכנסכ טרפו [ר6 כסזק עדי קפס יכטססי
 :36 ךיבוע ףכ ףםו"ברעמ יפלכ ססוטמו ןופפ ספל דק
 סוכק ךתעד יכ ץר%ה קרוכ רפסמוכרסז רט סוקמס
 רככ | וכו )פק סודטכס 35+ 056 לכ לע וטזקפתו]
 זק ןיכעס 5פככ 'סטס כ ימ ןוטספב וכויכע וכרסיב
 וענפ סישכק יכ *  וכו ןפוס ךלוסכו : תוכוט ולב
 וכבש םי ררקפב : 'פיכסב מומס .רסזמ סתוסע וכב
 זקו(קיו 5 כרעיו לקס ומי ויכיעכ בטויס ית סלל
 זפעסו 6\סס תומלטס ולנ6מ .סל6נככ קדיש סכסיד
 סיכר ס6רתט ופכ: תומלס .ול06::ןיפט טדי :ףוספ
 קפעכ ןכו וסוקפע סקט ורמפוו סתלוז רוס וריפפל
 לופו ובר תומכס יקלסבו 'ןנכסה יפכס רובס תכקב
 -6פתיו ותלוז וטדמ רכד לסרתמ 6כקמ טיס דיפ
 רכז ('ע 'פ ןוט6רב סג = סע = *'וכו וקטלק .טוסש
 ווק רט6  .תוכרס .תומכסס דב: .וכס .סלועה
 תומכסס לכ יטרש תקתעס :רבד 321 :(:וכתמו%כ
 קמומש- ךרד .)עכ .כקסכט סמ ססוזחת ךיכוע :וכקנמ
 ימוסומיפמ 6לפומ סכס ססב יקסכמ כז ג רטפ ב 6מ-
 חכוקקל יתסכככ קס6: סעפ ומייכע .סז רד סיפווס
 תשכסב :רבְדַל וכלקתסז ל(רש יקכסע (ססט סע-
 עקב וכסמסס רספו קברס יכיעבסיס :6ל% עפטס
 לוכסל לכי יתייק 950 36-וכוקל6כ יכלעסו קזקלקק
 'ןו + כ וכיכסל כמ ןתי 36 יתל?פעסט דע ןיבקלז
 ורפס ףוסכ רמש סיפוטולופס לוד נע סוס רש טל |
 רמיב תוסנעב זיס קומכססש קלפסס קלפס דחויעס
 3% רכד דוע ףוסוק ךכ רו .קכוע% ךרל )עב לכע
 יכוז סכס ולטע סירנוכס ןיכ דמ6 לפס (כמב קככז
 יקכק  ירפסמ סיבל סירכד וב (יבס ופיביסוויס ומס
 תומס רכוו תופסלפתססו .סריקסס לכ לע 3זרש
 סכחְסו יכס תיכ ןעזכ סו [וס ויס 96 סקס יעכסל

 .ידיזלתל עקרו למ 5%  ם-ימורהו םינדיה ןמ ךא םירבעה ןמ וקתעוה
 תומכס סכל לפס יפייס ס6

 - ה סזטוסקטת קדלוכ ךי6ז הפכ ןי6ע סיפוסוליפס
 ססל מש קז לע לינכו חמסכ ןודסס .ןס ותוס וכעיו
 וסכקס- וטסר6ק וכיל6 ס6ב סיפוסוליפס פמכס כול
 כוש קשוכ קוכיש.סכל רפסש סכיכיעב בטיי ס6 רסס
 וחתן לופ6 ןודאק וכ ורקשויפל סוכעמס ישו
 יכבמימלקוקי 00רשי טרזמ ידוסי שיש יס וס רמו
 םיקוסרס סוושקש וכתעומקסל 62 ןמיכב טכטמ סילוק
 סיפי וכמע בסוז וכיל6 סילסקש דרונ  סיס6כ רסס
 יט( סברס רתויו דגת6מ ךילוק ץיפוסוליפ * סיכר
 לעכ כתס ןכ יחס. >>* סע ויפק וכחלו וכיל( סיכה
 לט6 קלע סעלפ מכס סערוכ רככזלס סכזע6 ךרד
 < ןקב(כ יכרוירפסמ פו6כ תוקכסס גל ויס וכמע לסוק
 וכ'פ ורוק תועו6ס וכוס דקתעכו סיכוקזק ךרו5
 ומ "כ ןמיס לקס ורפסכ .ץרס רז 6ייטפשמ סכ סמק
 00 סנו ןורססבו תעדבו ספכסב ולמעמ סד% שי
 < לס סנ*קכל סערו לכס לז סנ וקלס וככתי וכ לוע
 כפסש.תלב63 ףנעכ יס קידכס ןועקט תכטמ לע בפכ

 לבדש ןודקומ סורדכםכלש לס זבל ףוסוליפס וטסלש <
 פמסכו תועבטס סשכסס יסכדב קידכק ןועמטסע

 סיפות. 6ימפס נע לילנס תוקל6ס תמכסכ ופכד'

 כזכו .תויקפ6ב ותקכס לעמע וטסר6 .סקותססז
 קזו מטס סידסוימ סיכייכעב ויתורנ6כ כתכט וירכדב
 סע סיבולק סירכדסו * כ'עיכועקסס .יככיטסט עמ
 יפוסוליפמ 6לכוק ספק סקס כומ6ךרד לעכ רכזס סמ
 בותכ כעס לע 6'לכ דיעסס סמיכ ספ6 "* סיכווס

 פוסל סכמס ול ןישמ וכעדי 65 יכוטמטסירכז וטסרסל
 סכוע6 ךרד .לעב לכוס סעז * סור סככיפ יתוסל 5
 ותככס רפס לע :כי\קכ יס 60 וסיביסוויס ילכדמ
 לגכ ןוטפרס ורפסכ ןופיסוי ורכזו 1'פ וכ יעיטתב
 סוס לופסכ קכומ6 ךלד ןופל רסטל יופלו יכוס 6
 'דע .סופלק יטקוממ וב רט6 תויעט ילולגמ
 וכ וקרקופק ורבקל וטסלש רפסס וירבד תכוכ סלע
 םיקו סט ופ6 סטיע ירכע סכס רכג סע סבל קר6

 סיככ



 רמאמ | תרותי לוק
 סוספ לוע = > למלמ סנמכו לולל כ סז ילכו סומפ
 סכמכס קמ לכל יוקסיכפב ילופלק בתכט סמ הר

 ולכ וסופקל עווכוימס פוכסס ק30ב .ת6קע סנש
 ילעבק פרבסב םוקכס וכו תו גק ןמזכ 30לסי וככמ
 וכ לפעמטו יעכס) .סויח
 יוכויס ספמק ל6פקִה לססכ
 סמילס תויק (יסקו וקמוסב

 'כסל סי'עכססק לעכב ביטס
 יפל קזמ לספקסלרל ןיסט
 * סביכבכ 0550 קומכקסש

 יק :חוס זס = ןמוס ינש
 כמ סמילטס .קפס .ולפמ (יק .וככלכו : וכוס לע
 רט6ס מכ סלכמ רתוו סישולקל סתו(כקו תוכוסלכ
 וס לל וממ וה סיק טפכ סד6ס ו לקו ט6לכו
 םויסססו רעכוט בע למלמו ול תופכו וס סטל דופק

 יןורתיו סלעמ סוסל קמ |

 ו ןוטנ) .ללכנש חמו ןושלה םצעב תירבעל הלעמהו
 : בינינעהמ ץדב

 לע הלעמ תירבעלשיה :ירזוכה רמא :ןמ .תוזכסק ומילטכ'קומולכמ
 רתוי איה .ברעה ןושל

 ?רז זרא םיאורהנתנאו הגממ הבחנו המלש

 ?קלוזע ישיבלעו ס5 סיססוק
 ןרקקכ סו .לעו .תוכוטלסמ
 ןוקויתוס תורוכ יכ בתכמב
 סלקלכו יסכוכ לב סכיש
 סי סע .תו0כ ןיכעל לכ

 יכע קוקו ץוק לכמ ןווכמק תשמש המ החוש 7 רבחהרמא 36לשי יככמ סתו6 ופקלט / 2 ₪ :וגיניעב

 בסר כתכ טופ .סיכסעו | ה / "5 .שחכס 6)ו = *ספולב ןעוב
 :"06מ )כ יכויק סכסק קרלרלדתנ = קריאשונ

 | + סט 3ג סק סתוש וסקל סירנממ 5פלשי תוככ יב
 %ע קלפסק תלפסב ורכסכ דיעכ לסר ןכ סכקק סג)
 : סלקמ לטלפי יכככ .תויכויעס תונכקס :קוסובמ
 סע סכוכה = *'וכו ןוסלק סגעכ קילכעפ קלטמסו
 תוכוטלה לקי 36 סילכעק ןן ולקעוע תונכסס ויס

 סעול וכיש יכסמעט סנפכ ילכ ש ילכמ סקילסכ 650 |
 5305 יןוטפק קומט זמ לככ 5טס וכ ןיפט קפ 95
 ורק6 רטקתו \6* = * ויטכת ןורססכ "טס וכ סימס
 וכ6 גס ןווס ילזוכס למ6ס קמ סע תולכשל קלעמק)

 'סמ תנכססמ ןומעו קל לכ סב ללככ סכתרות שול
 סנה דע רופסס לכ .ךסומכ וכלמ יס סתלווכךפ ןיפפ
 סתעו וכתמולמ ,תומכסס 50 עוטספקס :תסלוס לע
 כ וכתרותב ל)ככ לכפ 05 יכ ןילכל לע (יסוס(סכ
 תלעמ לכ סדקש וכ 'וכו תוקכססמ קושעו קל
 וככוטל בוכס לע סלוק סכסו סקי ירכעל כ ןוטלס
 "ריק םודק סיס ןכ וע יכ לשל סלט רתויס:לכמ ןק

 ןוטפק םיקס ( כ ןמיס ) לכ ץרמו סימס וכ ת6רב5
 סע קוקו = * ןכו קוקו סל6 סע יטק סב לכל רפא
 * ןופלק סכעכ תירכצל ספעמסו ןלכ ורמסב ויט זמרש
 קכוט שיסט לל סיכויכעקמ לכ ללככמ סמלכע ןס
 סיפלקתמ סיכייכע לע כ קורוסל 7% סכוככ סכסרו
 ךרוכק תעב ןרוקלו ןיכסל סכממ לחכי ) לבל לכ יב
 דוע ווקריו = *שם ןעיס ףוס ורוסיכ ספסויס ומכ+
 ןוכקל .סכ ועכטכ .סיקומעסו .סיקלק סיכייכעל
 קמכ סנ | * 3ע ןטיס סרכז םיכיס וכו סיכייכעס
 סיכקכמהו 1 ך5 51ו לכ ןץיס יציכרכ רטפש
 סיתוכ סתומטט סמ סקמ סתכק לע ןורתו סתמקל ם*
 ןוטלקו סס) .וזכסמ סיקופל סקעו סיפולקכ קכלס
 סקסו 0763 סיקל6ק קל לטל קזולכק תיקלפ

 סלורכ ספט רפס .תימפלכ
 לש 36 ףועקו .תומקכס ץיכק סטקס וככל לכס לזו
 'ב) סכס .ותויס פולו 5 לקו סמ תוטל .ןומ(לס
 תו 6לקכק סטס תויסלו ישו ןיל לכ קללות תעדל
 'ליסכ ןסוב סרוכסו דכככס .סטס קיס 65 ותללוק לע
 יסילכוכס וילכלב רכלס ןווכס רטפ6 סז לכלו דע

 < *:כבודמכסיבויטעקמ סב ללככס קמו לכ
 650 לל יקלממ קכפרו מילס רתוי שיק ךם ןמיס
 ?תויתקמ סל וכ'לויס'מלס רתוירעס ןוטפ | 0
 תעוכככ ס5פמל סבסכו סכסרו = * לוקסו תרספתס
 תכוכ .תורוקלו-ןיכסב "תוכוככ וכ ול קוכוקפס
 :םלקס ןוטל ויבע לכותט ממ לקוי עמוטס ל עימטמ
 49062 רבסק רכזט סיכייכעס יכט ל נככ סילק קלסו

 39פלס סו ןוטלס סנעב .תירכעל קלעמסו תמלוקב
 קופי רלקו לוס ןופלק סכע לנככ יכ סיביינעסמ סב
 סוכויכעס ל ןככו קול רתוי פיס 'וסכ סרע ןוסל לע
 ספס .*רו3לק סשעמל סבטסע ףלכ) סכ סיעבטוקס

 :סכל% סבסלו ולמסכ וק6רתפס = =
 סטועימב סרכו ספוללכ סללללככ חס ןמיס

 ירווכס ירכל וסכס תמוע לכ * וכו
 טדקס ןוטל וכפל סריענק כרע ןוטל תקל תטדוקב
 תכקלסכ ןסו ןוטלק סנעב ןק ריכנמ סריסיו סיכה
 ול ביטסל 96 וירבד וכלי ןכ *  וכלפכס וכ קלוכב
 קלקשמ וככוטפ פולככתסב וינר ודוועו -וקקכות לע
 סיתורוק סע סתויס סעו לוסט ) יכ קל קרס ףוק
 יקפלמ תופיריכ קווע יככ תברכ זיק לק רדק ילְָזב
 65 סלוק יכ קילעמ קולע לילוי 65 סזק קרקמהו
 רט יס ירס) * סלוע תכופ קיחסמל סילע ךפסכ
 טדחתקפ סידיתע ססט ןטכ יסומע סופפוכל תר6פפ
 קתועיבס דגככ סתוללכ סלדלדעכ'מ6 סכסו * סתומכ

 פק 2 9 כ  טכ'



 ךמאמ = תרוחי לוק
 רנו רמו * קתובוט .פולעמ סעכ תיבלוס% קכט קל
 סתויה סוקמכ .קוקכמ קוכמו רכ לנככ סטועיקב

 סזל סוכמסו * סיפסת קנוע.6) 76 קכמל סיככלא
 דקויקק סטס לע ולמקב ₪ם 'פ ןו6לכ קרועס לבד
 סלויס רספ(ו/תי (יכוכק 6

 חט ויזמס ינש
 6 םמטכ וקח םלןיט ןוטל:הקותס קכקכמ ןפסמ לו

 .ץושכה לוק סכככמ ססכ מק ןווגיס יככ ססב סיקכק . 4 9 7 . -
,. 

 וול ךיעיל תניזפ לקס ןוטלב לועס שרבכ ךכ עדקס
 םוק פט 6קלב בירב ב ףופורתכס ופורנכס סווכיב ימיב

 תזק| ןוסלסש על: ספ
 חבושחה מצעבאיהו טועזמב הרצו םתולדב
 תו'הש קרלבקה םורבסו ;רלבקמ תונושלבש
 הוחוםדא סע ךרכתי ה הב רכד רשָא ןושלה
 םדא רזגה הז לע הרוי רשאכ הינש ורכר הכו
 יתינקמ ןיקויחמ הוחו שיאמ השאו המראמ

 וכקף ןי6 פל ןוטפה יִפכ

 רכד 655 קכפע סויפ
 זס פ סט סג יכע טעון
 יעיכטק סויכ סכיו לע כתב
 ןיכעק .סז = וכ .קרטסו

 ז-םע סזס  ןוטלק לע לפוכ
 ס56 סומו יע = סכמ6 6
 טז לע סד6 \יטקפייפל5
 יכ וכיסע פז סע וקמסב
 ןוסלכ .וכממ :לפוכס לוסי

 יכרלכ לטוכי 05 .סעטמפ
 וכפעד .סע .ןוסלק .םוקע
 סיעדוי יקלכ סויק וכסכ(ש
 סיכייכעס יכש מ0רוס 5 קכסו * כע = וכו וכסומל
 תרופת רקי 6 ותו6רסב קוק 6קספק לכ ךיטמה
 "6 וסזו קיספוכ קסלגק תעכ סרטע דוככ תו ןופלק
 * (רכסו .סלכקמ תוכוסלכפ .סבופסס .קקנעכ .5וסו
 'וכו ףרכסל ךרדמ קתלעמו וכל דע וכו .קלכקמ
 רכה רטפ 6 ףכ טופ סכוסו > ".פכבס לכ ףוסדע
 ףיכסכ .ןוטפק קולקד 3ע וקפמ תשלקקכ .ילופט
 סטועמו סקוב7 תכס ןפכ .* ל - קוק סוקמס 36 ולי
 קיסכ6 ולנט 86 יכ לוו סטועימו קילעב ול
 תוכוטלב .וקפפסס עוכרשה ייוב ןוכ קכסו כ וכופבו
 רעספ וכו וקוסכטיו רסככל \ סכוסל ופיכו יונס
 ככ פולג לט סכס עב כקו רנו סיונכ .וכרעתומ
 קימחב ףוסכ .םויכו סכומל סעס ונס בורק ומכט
 בכלל סיריכמ סכופו תידודש6 לכדמ ינס סֶקיכבו
 סקיככ ינמו בותכס רועיט * סעו סע ןוסלכו תידוסו
 רכדל יריכמ סכיפו סעו סע ןוטלכו תודולמ6 רכבל
 סנ קע * הז סק) קלק רכס לוקס ןמזכ סו תידוסו
 וכירוכמו וכורפס ודכ6 רסש קוק ְךורְק קולנכ קתצ
 קיהו וכתמופב ויק רט6 תוכרק תופכסס ודכ(ו וכ
 * פכע קטועקו סירבעה ןופלס .רונקל קככ קו לכ
 סיק5פ ספ רט6 6 יכ סקיל ירבל בוש 59 שו לכבו
 תוקולקכ יתט כוכ רחל יכ רבדל לומטפ ופוס יפכ
 65 >> 'וכו סעכעב שיקו :סירבלס ןק ןק תורכזככ
 סרוי רטסכ :רכושוקכ ססכמ רס6 סרקמס תכיסבב
 ויק סע * 'וכו טופמ קט6ו סמל%ק סד6-רזבס קז ל
 וירבד ורויס ומכ ופלכל לע קוב ךוטס רכסס 5
 זופס וכספסכ קירפ .וכתלועפ סיס לכ זמ - * ךוטסב
 סלולכ .סושר סירקנב ץיכרת סכיש הערת כי ילכש
 ךיכפ סיס סתעו * וככוטל תמידק פלעמ לע סריסזמע
 ססקול ם למ יכ ס* 'פ רכב ל[ סרקקב .לרטי ירק

 סומ וטמטכו = פ6ו .םיס
 י סתלוזו ולכזפס .תוכוטלק

 26 וז סטמס .ןיכע סמו |
 ןוטלק לעבל-ןורתי טיס םיכוסל סל וככרכוסמ קילרס
 לע סד6 סיטיכומוכל סוס ןוט(כו לע תד ןתכקל קזס
 .ץקס לכ טוסט .עומפל .בורסו 6ןק רטפס 65קו ץר
 ךכסת'בוטנו וככופל .תנוז סיר סירכדו קרס( ספט
 סות טכתכ סכו סיווטו ץכ6 סיק56 תוטצ סויע [ר0כ
 *.סויס וכדוכס הז .וככוטלכ סירבדס וקתעכ סכממו
 וקכמ .ספסו טוס לע לוקס ןוטכב סמ תורומס תולמקו
 ווכמס סכייכע יפכ וכ\ רדנקקל וככוטלב סוקט
 0 תורוסל וככוממ תרופ סטדמט קוק םודסו קש
 םיקינעמס 926 לגרוע 6וסס ועכ טכסס תולמק תכוכ
 כ קז תתומ6 סיכוקט ועכו ךרוכס יפכ עולמ טדח)
 מסמל סודקה לט תורו תולמס יפכ ןוכת 'ן 36ומט
 סיפוזמו יכ סירב 'פ 3600 כפכמ סע דעו סרוק
 סיכפרדטס6ס ועכ טדקה ןוט) טפטמ לע קוק למ
 היפרק סכ .םולטקל לכוש ךיש (כ עמ סלוו * כע
 לכ תעק םיפסל סישככ .תוכרקלו וככוטל תמידס לע
 ןופט סוס וב יולק 5כקט רקעס סכממ6 יכ קילע קפקפמ
 תוטסק סעט .תוכסל תוויכומדקס ירפס יפיתעמ ךרד
 מקכוקת ירעוט סס קל ססירופסכ סיכוקכק סייממעס
 וכימקו מ תונודס ילע סתומטכ וסרקיו סתקתעקב
 ףנעכ ועדוי ןעממ | *רקעו %)כ סקופ וקיעי לו
 .* םממ סכיתומפ סגעב סירפוסמק סקְה תוערופץ

 עכפכ לע ץקמ 5 כתכס ןבמרס ירבד ולרי 63 יכפמו
 מנות תזה קלזס תויק תורספס ותורקב חכעפ
 ₪6ו כלה תעד ךפה ףסוי סמ וכעדי קו סעטו
 םכעפמס רקסט סיכוטללק תעד לעו = *וירכל סס
 300 יכ ונר6 ןוטלכ דכככ סס ול רקס ןכתי סימלעב
 ף056 סכורקק ןעככ תפס עדוי לשל סיקט 1615
 ךכיכר קפמ סמ קלרק ותכ ןכו קל ג סכופכ וכייכעו
 םזכעב סעוקמת לו וסיתיפמ סימס ןמ פע ןוטלכ

 וקוקרקט |
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 רמאמ | %"'תדוהי"'לוק
 תומטס .ופסי וכ .סוייכומ סוילנמכ ילפוט 1?ו?רקמ
 טונלתס ,סטעו רטסכ סק5 5נרוע 35 .ןכוש ןוטלל
 לגש ךיכו סקס ןיכ.ללכ ןיכו סדק ןוכ ןונכ סקנכ)
 רטפכ' רבד סכטו 65 סתנקכו 'וננטס ןמ סכרסכ ןכז
 סתלוזו ןטכק ךלפ גועכו ןוכספ  ךלמ .ןוקיסכ קטע
 ולולכ קוקוס ןוטלכ *(רקכ ויסט סע יפל סזו סברפ
 :יכ6- ןו6 ספוסוז 5לע סיקיפפעס סילס6ק וטע ןכז
 ןופפל תושפס \וכטי סירפוסס וכ למלט ספ 13 קדוש
 תוטל סב .ותכְה טספתס ידכמ ססל לגרומומ ןכוש
 . .סורכזכס 'תוערוסמה .ינעכ .סד6 יככ למ סימכעא
 ורפסב קטמל רכזכס סויכומ סמ :סבס יכ =: לופסכ
 6רקתו לע תוקט 'פ כפרס סג רסזט ועו סוירפמס
 ןוטפ יוכס וכ ןי* > וסיקישמ סיעס ןע יכ ספל וקס תש
 שרב רסס יכ = רטוש ףולחכ ווומע סטפ סט סוס.
 :לרס סזיומ קלממ  לזגכ סילכמ .ןוטלכ סויכופ ועש
 וס סוס לב וככוסלכ ג ומ 60 * ןוטפ ותוסכ סי
 סימס ןמ יכ וככוסלכ סג ונע .לפוכ ספוו = רביב
 יקכתכס וזכו סימס מ ויקפכוס למל 360 וקיתיסא
 5 סונרתסו = = רוכככ ןויגס ילכ6 סכוכמס טורדכ
 עוערו6מס ילעכ סד6 יככ יעמע תומס סלול סכש
 ופלקוק רפ6 תומוקטס תוקס ר(בי קר קולפוטעה
 ילעב לכל .וכמזכ דוכס .ספכ סרכזיו סיעיס .כורב
 גוע סנלפט ק6רפ 6ל0 = +6 קיתעקע ןוטלק
 לע ריפפס סכס = + ןכתזד כל .גוע ןטכס;ךלא
 ןכתזול מכ .סבטו = גוע .ל0  ומפע סט ומוקמ 5
 ןופומ-לנל סכמפ -* ורוד וככל ןקסבומק ספה ותויסל
 לכס כ סקמ דסלכ וכוס 0 סָכט 5 ןוכטס ךלמ
 - ןיכעמ רוזסכו .* מכ ועטכ עדוכ ות סוקש
 וע .ןעסכ .סישלק ףקות -.סעעמ .לכ קכס .יכ רטלכו
 רז רוכעו (5 רט .סוענעס תועס וכפוסרכ יכ ססכ
 יבפככ סכס קססו'קקתעקכ סערוכ ליכשקל סכוקב
 סתכזצ ,ריפס סע : סיכווכעו סיספייקע סדקס ןופפ
 קלוב יקש ת18 ספ יכ סו ןיפ * ןוטל לע לפוב ןוטלכ
 תסז יס סלועב ףיס 15 לפרסי יככ ןיבו וכיכ תעיוקפ
 וס לכ סל סיס (יסו סכתיב תוירכע תּולזקכ סרו
 סיקננס תוקסב סז 15נכ תופגסלו + ספירבס ם0רש
 וכקכ6 וטמפמ ןכ סתכווו יתיכקע ןיקו סמלפק סל[כ
 קזכו .* םיימ קטסכ סייץנע יפפבס תינוטכ סג וכככס
 כ ל יכ סכר תיפשרבמ וכרכופ רמפעב םלסו כ
 סכוטלכ ורכק קר קכוכק סתיק קקכפ ץיסק סלט
 תכוח .וילע קנס רטס ןיכמק לע וכמסו דיעת גקכמכ
 סתכוככ ימיכפ לוק .עימטסל סתייפל סולסת רופיצ
 ולס סילכלק סישכו * סקכופ ודי סיכלס 0 פינוק

 ויק | הס ומס | טינש
 ףלמשכ קרורב ספט רכסכ עכשרס ופע ןכ סנ סילטווס
 םדקס .ןוטל וכ סלותקמ תעדל לכוכ ופיטלרל ךוזב
 לוק סד= .ץלקפמ סנטש לסועסו = >/סכןק6לק (יק
 רוי סלכו דקו סודטכ-ןוטלב ןכ לו תמש ערובמ +

 .לנק סו וכוס ךיכוע פוטלו - 2ע וזוט סיס סל6 יב
 סעטמ וכלכזט סיפלק ףקוק 551כ:93כ ךיש ןקוקמו =
 :סכתסי 65 לט6 :ותוקכע ספ סל( יכ סלכ תלו |

 ולמסב סירכד סט ףיסוק ךועו = רבודמכ הקתעסכ
 : * וכו פט סכסו =." תוכושל טלסב סכ ווק קוס קל
 56ושמ סב וכמממי קז בע סכ ךיפ ןעווטק ןועטי סלו
 .בנפס ועדלי קקזנץכעי סג ויתלסס סמ יִכ קרזבמ
 ולמס לו: טפכמ \ סמופמ פיס סטסכס יכ כיפסל םי
 קומט ןיסו רוקפו קוכז תלכ סיעעטס קר קויקוסס
 ץלוטקו סלומס יכ )6רמטפ ומעט יקר ויקלפס תרז
 סנ ן/כ ןכ .עטוסזוככ ץ:ב רעש קרת )0 ופלסתי
 סמו * בע כסכ וטכ טככ סוס רטקכ ץכעי תיל ןכתי
 ףכ רושיככ ןכ ס בכ ותגול וכקקכינ סכ לע מלש
 ןוככמ סוככו וכזזחבי סו 'עטסו ןוכננעס ךפס סכו מזו
 סילכעס :וכ בלק .ןוכנטע .הסוכמ \ סמסכ .סב וכידי
 סע לטבריו תטכרו דצסו תולמס לז סיקעטס ור6סו
 ספ ןייועי סוטרג סט לע ורתי תטרפ בפס סזכ ףכזיכו
 לכשל סעיכסמ וככיס * סוס ספ לע כתכש קמב-סלול
 ופויס דנמ וכממ ספוקלק :סיפרְס סומ 3ע סרוק יכ
 תוכוטל'גס ןס ןסו רדקו סידסכ רכע וכופמ םלפל.סוש
 סט סטכ .עבטרס יוחס ןכ לצו: ךועס\לבסס רכזס
 לכמו ולכ6- סישרס קתתםוס וכו ססל הוס יתלכס
 ף6 + וכתב סיכככס רפסס ילכדל רוסיכ סלע סל
 עכ6לס לטל קוס רכמ .לפ ומעט סיסוס רזוג יככיפ
 סעטכ ועטט וסל 6וק רטמש יס וכןנסכומ  סכ רזגסכ
 למ לע'ס ןמיס עורי רפסל ןרופוככ רכוומס קללס
 לעפס ןמלסוקלק תומפכ םדקקס ןופל ךרל לזו יפו
 וכמסכי .ןט חכ מכ ןכממ עורבל 0 .נושדכ ףימוה5
 תויתופס דס .ךפסל .סנו ויקל"טסמ יכ ןמ ל6וממ
 בקכט סמ ךמע סכ קגיכ(ו = * סע ככע ןפ ץכעי עב
 ותיסל סכס ג קרפ .ורמלכ םוכדס .סז לט ידופסס -

 6רכככ .ןופלק יכ לע ווויכססט סככ קרופס יטרכמב
 תירכעה .ןוטלכ וס ךרכתי לרוכקמוילע סכמומקו
 וכ רכדת 6 רקס תידוקי .סיפיככס ןוטלכ פרקכס
 5/ק0ו וגו תודוסי רכדל .סיריכמ סכיסו ובו תידוקי
 תעלו קז סכמ לע לוכדה (ביו טקס ןועל וקוללק
 6 ןוספ תס6 קפט טטטו 5-60 ככ תסזק לרבמק
 נפו .ןיקו קופו סל( סעו שלקה ןופל 6וסט כולקסו
 לכ 000 תומטס יכ סנו = * כש סידעל קס ג

 סירוגכ =



 רמאמ תרוהו לוק
 ומכ סדקס .ןוטלכ סיפכומ מילעפ6 .תוקסמ ילו ש
 קזק תעדס לעו = *סקמ לק לכ לע םותכס דיעקש
 ככ לוקק:ןוטפב יכ פת וכ נטרפכ םקכ 31 ןכ/לה
 ריכפפמו סקב לס לכו רו סומפ מט שקו ועלוע'ש
 "שמ מ טי ₪". (טסויספב ס9כ ויקכס לכו
 | ישע :30ומכנו .לכימ
 :3ע .ןכ סנ 'סזמ סרוק רבכ
 ןוט6לה : ןופלכ עופס יב
 ןוטל סיק יכו ךלבתי ל ו
 סב בפס % +רסו * דק
 טפט סרוק יטורופכ כ

 'סכעקו = עסקס  ןוטל
 ספפ טדקס ןוקל וכ 6
 רתויק סתיסמ יפ) .פחמ
 לו = סמילפקו  סעוטפ
 לקשו לכותב לז ברעתמ
 קפכ גלפס רוד יסכפ ויסס ופפ יכ ןכ סכי6 תוכוטל
 'םכע סוסו לוקה ןוטפק סילכלמ 5לבטס סתוכב סלוט

 'םוכומל לכלב פסו תזמ 6וסק ןופלק ללעק סירמ לע |
 סשוכטסכש 'קפס ןיס סכס .ןופ5 סועבשל יסתובלקקו
 'וסלסמ ולעפו ומס תכקב וטקקשק סֶרְס תוכוטלק לע
 ןתנקכ .ןקנק וככרוסו .תוכוסלק ונומתסו וליברקס
 הלרכט רמכ סככלסק .קרלעכ סטוטפ .ןסכ קס6 3
 תסש קפט ללקיטייופק .ןופ קזופלו וכעמפ לס6 סויה
 ןוטפק תוטיספ וכ כומסמ סכממ .ץוקק ןופלה סל יב
 ןכ ולקל יפוקו--י לוקה ןמזכ 15 קיק קתולק6ו וה
 סילעפו תולט תכק קמ" 'תוקוקמב ןכ סב קיטכמ וקל
 סיפזיטמטו לע ימכסס'מפ רטפכ סירח פק תוכוטלק ןמ
 ךסוזכ קזמ ונושא >* סתלוזוווקערמ סמלכו ךכסי עז
 טדקס ןוט) 6לקכ סכסק תזכו יוכקמ תָנקכ תורזה
 מקס ןוטנ יכילמוס שירטמובס י3עבו קל ספס ו
 רועוו כ ולד .סיככסוקכ ןילל סיככטוק קח קעשו
 לע תולוספ לספכסס וכ קטל ספט לע טלקס ןוטמ
 רתוי סקיקיכמ תוכוטמס רפי ךרכי וסיכממ תודח6
 :כ'ע וכו ופומלטו ןוטלס תודקש לע סלוק סנו לסל
 סידע ול דועס = * וכו לוד תלכו סלותס תולע סע.
 סכמסכ ס קרופ ססו וכו סמד6מ סדש רזבק לע יכמ[מ
 יקיתעמ םיבסכ 36 סכפ ו וכו רוד רקס רול תלפו
 תלמוכ סקזק טופל סנק סקמט תיכוט תומו65 וכפרוק
 ךומס כמ יכ *  וכרכזמ ומכ רערעמ 3כ יפ רוכסל
 קמע וכוט בקכומכ סכוטסרו סכעב ותלכקב סוטכ וכל

 פס ןופע סשוככסו ק5כקסט זס ןמיס ןופסלכ רט6ס =
 תת ףיסוס ירכע ןוסל ףוקסו : סטקסס ןמ סכמ[כ רתוי
3 

 ינש

 ?רדותה .תרודע םע ונמחנומ הנו רשמ חשו
 םדא דע חנ דע רבע דע רוד רחא רוד תלבקו
 תירבע ארקנ ורובעכו רבע ןושל התיה איהשו
 "ונושלה לובלבו'גלפה תע הילע ראשנש ינפמ
 םידשכ ואב ימראב רבדמ סהרבא היה ךככז
 "רבעה ול התיהו ידשכ ןושל איה תימראהש
 םושג ןכו לוח ןושל ?רימראחו שרקה ןושל
 שלש ולו וזהו בלעה לא לאעמש הת וא
 תיברעהוימראה תומדתמ תופתושמ תונושל

 5 הפ: ןמיש
 פכפ ןוטל סתויס דכמוככוטל .פונילק פע וקיילר סכ\
 ףתוו סיס סז לע וכממ תכטומק קנכקק ןכ לע יכ
 סומע סכמק לוק * קילכע תשרקכ ורוכעכו :סכמלכו
 סהלכ תווס לע וכ מסכ של ןמיס ןוטסרכ ו5 סדוועט-

 רדימל ו = לכע = תלובמ 7 |
 וסכפכ לככו ירכע .סרןכ
 רככו = +ךרונס יפכ סט
 יפל = = * וכו סקרבל קיט
 יסכסב | :ורווכה גילפסט
 רכס ןווכ = * ברע ןושל

 סכק פוק סרקקמ געידוס
 ךוספמ טתומדתס .דנמ קל
 ןפ סנ סרקטומכ טלקק
 רטנע \ לוס | סעטס ןמ
 ןוטל .יספ יורש .ןופלל
 וככוט 5 = סלפטס .סולסכ

 .תדסוימ ןוסל = : פופוכק :ךפמ ףטוכו ךלוסס ועכ
 :תרקכומקנרלכמ סכוטמה למזל הכור .* םלקק .ןופל
 לכמס ילכלכ ןתפ סמו | :":קטולקכש רכד לכל

 בפס ןבזלס ילכל .פוחד) סילטמכז -ךלסתת ךוכיע |
 'כסוס 511 סכיש רכלמק ופ .יכ 320 עגיו ןתטרפ <
 ע יכ טדקס .ןוסלכ .סירכזכ לקס .לכליט סול |

 ותו סיכה 55 סככב% יכ ןעככפפס פוס יקעל
 לזה 3בקו וס .תומלפ וכ ןכס ץרשמו סילטכ לופמ
 8 תפפ סוס395דכפ לש טיפס ןופלהכְכיִמו לע
 ע וכו .(וק טורק יכ וקומ סיעדוי סולכמב סוכר
 סופלס :ירפס .תכקכ עויס סע תורטוימס .םופטסכב
 ןוטלס פוס ןכ וירבסכ תויק סע סכס+ * ןוטלכ רוק
 סתויק סמ םייופולל לוקכ טסה ןוטלו לוסל תימרס
 רכזטל ססיכמ סט תויס עמש סכ סמק ןנעככ קפש
 טל קןוטלפ טסו רטדלסרופב ?יקס ץככ ךכספ
 וכי יס ןקועטו סוככס רמפט סמ רפכפי:סז ךרל לעו
 ורכלמ :םירטמ ץרלכ סנרע .טמח:ויסי וסל .סויכ
 וילט סוס רט6 . ,ובו תוסככ כ תועבטכו .ןעככ קפש
 ןוטסב סייכטככס וכ דומלכ זק ררמלכ עב6רס רכד
 כד סייקל וכק5וכתפט סכקו '3ע"ירכדמ ויק לקס
 תוכוטל טלטר56ךיקו :,  סק) מז קת'ק סקלכלמ יכ

 קפס פסב בסר ירכדמ סו .תומגוד וכלכו ככ "וכו
 ןוטנו .טלקה וטל .ופוטלרב ספ דוע םופכו סרורב
 "וכו יכסס ירבלויקתוק קס ספס רדק ןוטלו קילל
 ןופנסו לז כתב ןומרעו וול 5ע וכו תסרפכ סו יכע
 לפעעסו ןוטלכ ןכ סרקכט רוכעב סודקמ זול יכ רט
 : כע ויק תחש רספסממ קימרזלסו תוכושל בס יכ

 | * סקיקימסב |
| 



 רמאמ החרוחי לוק

 סנ ומטכ בלס יכ.כב6רס סט כתכט ומכ יססיתומסע =

 : לק יבוקט סק ריו( קוט וכוטל גה לכ י)עפב

 : פרו גו וכס יכל פיקה .ךלקל ידטסס ורכדיו ס(רת

 יסונק קרו ג לס ילמו6
 'הישומשבו היתוכילהכו םחיתומשבלרבעהו יךידכע פרז גש ךדכע 5

 חיק = חס .ןמיס
 וקו סכ נווחתופמו לש יכל ןוזזמ ווסט סויק וכלוכ
 סתכ סויס סירפס 13 .סיכקוכ וכ6ט בתכס 226 כתכ
 וכוט6 'קכו וסולכ סיסט כתכס:6וקז 6רקכ 6ןס ירופ6
 : פוככ יכורט6 יכירססכ ןוטל וביתכבט לטו(קס וסט

 "כסממ'ירבדס סכומו + סע
 פמ רמ6 לודב ןקכ 'פ ףמו*

 6כקונ רמ שיק יסו לטוז .םהבש הלועמה הדבל תירבעה ןושל התיהו לטפ עדויימ ומכ קירטפו

 : :"םיפוסלקסבו:פע'וכו רכל
 :עבטלק רבדפיססיסוקסכו

 ...רופו(ו וכיסריו ובסרי ןולבסיפופיכ רכזמס.ועוקמב
/, 76 [ , 7 , , 

 (ירבודס ולירבדמכ לכ) ורבלס יכמוסו יז₪0 טס וכָס
 לעפפסו לעפכו ידבכסו לקס 'טבב סס סיוט חככסש
 סיוככס פרטע יכ לועו 51 רול רוע ףיסוסו .:כש
 "טס סולעפס לכו םיכזמסס ופסק לכ .פולסוע סקש
 " סווט קומוטלק םלטב 006 וקמ6 לע .* וכו וכסכ(ו מש
 05 רטסו לע (90ו '5 םתכט סע סכוימד לס .* בט
 ןוטפכ סי 5 גו וילבע 0 וזעיז ס רכד ל כל סש
 סנרפל וכב תלכי ןי< קל כוועיו %% סעט דק
 ססלכ6 (טיז יטולטס סווב סככו קר ןופלב רכלק
 (" קתיסו: פע | = סככ סיכרו וכי,
 טדקס ןוטל יס פירכע ןועל יכ קפס ןיש*:'ןכו'סדסל
 וכפכס סובר .שרתכ 'פ  סידוד .סכטמ ושלב .ןכא
 .סלוכטהיכמ ברספ "ובו סוגרת וכקכטירמעו תירכנע
 ןורקפק-(כדכ ןונכו (רועז 36יכדבט סזגרפ ויל 'יפ
 ילבד ןכו טדקס .ןוטלכ וכפכ ס6 סיעריבש סוקל
 ןיש סוגלת ןכתכט טדקס .ןוטלכ .סירעלכק קפוככס
 .סצטקק ויל: ןווכט סע סוסו בע סילוק ת6 ןיימטמ'
 ומבעס כתכס .סכמ(- = .+יסבטס ןוטלק תירכע'מ(ב
 יטדקס יכתב וכקכביוכט סוס כקכס ןבכיס לז תפדל
 ירבע .בתכוסרמסב רסווס  סכטקכ ספ .והוקט וקכ

 זז רוגע סכמרס רוטב 6כז סידיס 6 :6מטמ ומי6
 וב סיכפוכ רש בתכ סוסז רבע בתכ ירכע כתסצ
 ( סכימס 605 )לוקס .ס:פלקכס סעס סלועס
 בכ סוס סרוכס וכקכ6 וכ .בוקכמ רט0 סוס כתססצ
 ןמ ירוט6-קכ :סרותס תי כתכ רט6-כתַסס .ירוט6
 6וסו תוכב יכורטס יב ירס6ב.ומכ קר6פתסו סלודבש
 קכקשמ וביסס יפל כתכבש .רפוסמ סוקס ילוט6 סרע6
 תומדפמ יפלב ויתויתז6טיפללועל ןוימד וכ לופי 3%
 סזכ ןישו ותכיקכ .טסב תולכ וס קבדכ וכי6ט יפפ%
 םירבדס ביפלט לוכטריכע במסויכיע תוביקכס 63
 סייסוכסו לסכה רכעמ כמ :םקכס ירבע םפכ 3
 סיטמתפמ ויס רטיז סויס דע וב יכקוס יבורקטס ססש

 וכן ףסכ לס תועבטעו לוס ירכדב בפס ותופב

 קעפרית 

 רש רוק סכתוב סלוחתב
 0 ןוטנו ירכט כתב א

 וטלו תירוס6 בפכב 6רוע יעיכ ססל סכפיכו סרוק
 .טרקס ןוטלז תירוטס כתס ל6רשי ןקל ורריכ * ירש
 .ן6מ תימר6 ןופלו תירכע בתכ תוטוידסל וסיכסו
 :לע6 ילבע כתב סמ פוכ 6דסס כר רעל תועוידק
 ירבט כתבו ופריִפ )זוכו סובול כתכ 6דטס פר
 ןיעכ תולוח ג .תווקופ סססוכיפ = *רסכס רכפ יספ לם
 ,רלכקו ומייק סכמש (תוווזעו סועומקב ןיכפוכט ןתוש
 .5ל )> סז םפכב רטוש יכל סתס (יכתד שס סידוסיס
 : :ךפסב ופטסס ןויכ- "3675 סרק סכתיכ (תירוש6
 ( ווסכטס .ללו בוש ערק .ןוטלמ ופ )) ץעורל סקל
 יסופ( ןורככל וכוטמטכמ ןסל-וקיזסס ןסכ ורזחט ןויכ
 יב יטכל יפכְרל ביפ6 סכפע דוגמ ויס סנ.סוקקק
 = .םושס ויס סב יכ .רככמ רוע סלפוקול..ופוש.רמוס יכש
 קב. סמל (קפכמ רט6 קסוק סרופס ספסל ליבק ךל
 סופע רמוס ןועמט יכל בקכב קרטוסמס פירוטק סמט
 רקע לכ קכתסכ..5ל סז בקכ .יעדומס .לוננולש יבק
 סינו ףס וכתשב ל סידומעס סמ םילועעס יוז רמ(כט
 סיוופ .ןימוד וכלכ6 תולקכופס לכט יפ ) וכתשב של
 .(וכלס :ןיעפ ..סויוטע .ןיווס ויק קטק-ימיב .86
 .סכופ5 סמ סכושלפו סכפסכ .סידוקוס לו רמוסו
 :סכפכב טדקס ןוט)ב .לכס .ילכדפס יפ ) קכתשב 5
 * כע סכתטב 05 סבתס 60 (םדקה ןופפב 6 ןיידעו
 < תויתולס רעש תוקב רפסב בפרס בקכט לק סכמ<
 .תפו רמ6כ ןוטל תוכקטס סע קוקט פ לבד סכטבו
 .וכ .סתיחו טפסמס יכ סרז ליסו קולקלב.קטק סיחץ

 .סיסוממב טפסלכ ריב וסופיפקי סיק .ןמ שלטת 60
 "בורק ויתסו 5ק'קס רוכעב ןכ סיסו.ץרס פיקסל
 קס ךותכמ סדוקכס ךטמ לבל סקייפ ןופו-בתפמב
 :סבקת יכ קומפב ססיכיכ סי ללבס-יכ טכמכ 50036
 .יפ קוספסוו ולס 69קת סדוקכס ךטמתסכו 60 קס
 -ותטסל טלב סוס ילסיכע ירכט בכ פוס וכידיבטנתסס
 ומכיש 1536 ירכ םסו .יכ זמ יס ןוטקכ .ךיתו6רסמ
 ."פב וירבד עטמ ותכומ6ו.רכע קפטממ קר. לסכס בעמ
 יכ לע םיטפשמ 'פכו עוירכעס תל ןכדשב ל6 תועט

 סכקק ,



 רמאמ חרוהי- לוק
 תשזק .6קספכ וינע ךותוריעקו ילכע 'לפע -סמספ
 * תולמס עועחשווב יקלוז ססיביכ טלפסס ןו6 ססקנ
 ןוכקל ףפכב יסרכס וכב:6 ספו ךמע יעננס ת6ו לכ
 יתבוכתס כוט-רתויס דכ לעיכ. רכסה עביכ יש
 לכיס תביקכב = ךלועוקפ

 | 50 ןמיס ינש
 6.15 שש יככ6 סירבל ם:6 65 /1706ע קכל תוקס
 .בכ יתשלב יבכ6 8לק םוחק 36 םירבד:םי6 ךכוש קתא
 :מועו טלסו יעבסקס ימ ספ ותיסע יכמו סלועבס תויפ
 :םי6 קיקתס יפכפק 00ו סעומפכ קקפו סייפרכ חןיפו

 תוסעל 656 פייס סילכל
 ןוטנקו = בתכס ןיכ = ללבב
 ןוג תעידיב סכסת ןנמלא
 :תטסק כע סעביתכו רותה
 ככ ךרד %ע הקלע

 קכ6ק סירכ7סרס6 = וכ
 רו6יכ סקמקא קלע רטש
 לנמ טדקה ןוסל .תלעמ
 תכוק ויפע לק * סלכקפ
 (רכַסה ךרלמ'לעמ כוקיכ
 סט לס6 וקופ :יפתפ לומפפ

 :םישמתשמה םעה "פל ארכסה ךרדמ ההלעמו
 ןכש לכ הצילמהמ וילא ךירצ היהש הכו הב
 לעצ ךרוצהו סהינ'ב תששופה האובנה סע
 זכהיכלמו תורימזהו םינוגנה לאו הרהואד
 .רכהיש ןכתיה המנשו דודו עפוהיו השמ
 רבדל הירא םיכירט ויהש תעב הצילמ םהל
 ןושלה רבאע רובעב סויה ןגל רקחת ר;8נ
 דופאהו ןכשמה .הרותה רופס תיארה ונסמ

 תוירכנ תומש לא וכרצוהשכ סתלוזו ,שחהו |

 רכדתט עכו ץפק יכס ךכ
 יכ6ס .סיכוככ .ךילכל ויהי

 = 'סתעו 70 ךיפ סע קיר6
 ףופ סע :קיק6 יככמו 5
 :ףזכ לכסס .תוסרו = * כע
 לכמ 00 5 סיעט לע תכלוק
 שיככ | ותויסל יכ סלט

 לס ןוטל וכ היוקר 'ק סילש
 "הו וחלוט לוככל תילוקז

 6יקס | רסס ותחכס לוב
 'וכוסלכט סכוטסס סמגעצ
 | ןכנו = *6רכסו ס)כקמ
 יכמ יס סכלר-יכ ןומלק דוככ רטוע תפרוק סילשו
 קיתנהל תוכירנק  תולמק לכ סיתפש קכעבתו סא
 סקו6 טכלסו טפכל .םפכמ 235 תויכטמ ריבעקלפ
 סיממקסמס סעס ופכ : קב רכודמ תודבכככ תוכנסופ
 ןופפס ויל ססויקט יושר סע לס ותוביססיפכ יכ סב
 "וכ יסכילטסמ וופ6 ךילכ סיסמ קמו =: קנרדקק רלסצ
 ויפו לנו רסס ורכד סיסי לבככו כוטס סעל תווי ןכ
 וכ יתוקכ רבלל קרסשמ ןופלכ סירדוקפה ןז רדוקש
 סקכס סילועמסו סל לם וקלוגס וס רוכלק סכ6
 דסוימק קלטה רטכס ןורתיב סתברדו יונע לע ורופ
 כ +: סיס טפכ לכ לע סדק ורפי וכ קיס רפ6 קו
 ליבק יקל6ק 6 סולט שיככל יכ * וכו ק(וככק סש
 ותויק קפס יפכ תופי ומס סריסזקלו בקעיל וירבל
 רט6 תפ ברקלו קפלל סלט סלט סיתפט ביכ ?רוכ
 לעו *רשרייו ועמפי לפרסי -וכרק5 ו וקרל ןווכז
 ברסמ .סיפיככ 50 ןכר .תטט סיס קזק ייכקק רדעפ
 דככו ספ דככ יס סיתפש לרע יכס ןק מאל ותוחילסצ
 סע רו83 (וכה ןיבעה וכ רקככט תויק סע יככ5 וטל
 יקח .יכ ורוק סז קיס ילישו * ויפריל ל דוס ווכב
 ןח 59רטי ככ יספ) קפמ סט רפ6 ויתורותו סיו6
 סוקת .ןוסל לכו ססיששל ופגע קמ רבדל סלוכי ספ
 < לת ססיתודוס תוטכעו סתוקמ לכמ סכ רכדל ספ
 תומפסה ןמ ססכ לנככמ קמ 6טפל לכות 05 יכ [ר6
 סדק ימופ יכרת 'כעכפ יכיסכ יוס 15:5 ןמופק'ןולמכנ
 סטכ 3 6 רככו ?תירו6ל י3ק5 דקו ממ עד יטָפ

 ףו56 ולס 6יככהש ומ לכמ
 יז יככמיו6ל לוק ככ יכ .רדס האנ המכו סמוה דע סתוא ואצמ ךאיה

 סידופל וסל 33 ךקכתפ 0000008
 ףכד ףפיתפ תועל דל

 ותא סוקת' ןוס) לכו ויפכט ןסכ ןווכמס ביסי ןפמל
 365: קלכו%ק 55 ךרוטסו 61 = טיסרי טפסמל
 עוכסל ללקק סכילכ סכילמק כ + תוריפזסו יכונכס
 רוסע 3 וכיפ לי .תוכככ יתפסו וכיק)6 .תולקפ
 םיכונככ .וכמקפ לפכו רוכככ ןוינק לע לכ .ילעו
 פוריסכ סי = 2505  וככרכ .)ע | תורוקל  תוריעוסו
 * וכו השל סקוכלמו : סיכוט סיכפמ סיכפב ובסופו
 55 קשרומ ריד6קלו לילנסל סרורב קפס ספי סו
 ומכל טוזר6 .רבוס לוק רדקפ לוק סככ לוק .וכלמ
 3טקל רטפ6 וכו סק) רסקתט ןכתוס :ופקי וסלומ
 16 וקויכימ ןקילסל סדכל סיכלמס 26100 לוכד יכפ
 סוס דכ סנומטס ךרוכ ויק סלכז סלקש קותכס לכל
 < * וכו ןכטטס סרותה רופס תירס .: ס3לככ סקכש
 ומכוסל ספי סכסרו קכוט יכ עילוקל םופקק ריכעה
 < תכפלרבדמס סור סט סיס רט6 ל סיר עיבקל זמ
 סתוכיטס ךותמ ןטקקו לופפק סע ןכטמק .סיקקהו
 *'רכו תוירפכ .תומס ל וכרכוקקכ .: ולכט סתוביכחו
 '06למכ ורכזוס .וכוטוו תוכוט תופמ סווכ ןיעדוי לכס
 ₪ קסעמ .עודוטל .ןכרכ יפ3 ןטמסו .לופחקו ןכמטק
 טימלפמס וטקקכ ןקע קכרסכו לוקס ילוכסו ולבק
 ילגכו סידקוסעו תויקכמו תופקו ופכו תורעקככ

 יקוקק רופכס לדס קסכ סמכו י סיפר סקכוה רסס

 ₪10 סב ףסוכ תוכוככ ולו ויקלס תוקלמ דכ5מ יכ
 וכדס .דכז םיעב .ף6 ספי וכ יכ ללוכס ותומלס
 ףכרומכ ת3כוכ -סרוכ לכ וטפשעכ .תוזסס ורשקהו

 סיקנקמ



 ףמאמ .הרוהי לוק
 לוקכס םיקלַא 56 תויס) ך6וכו תויתו/ק'גק ועימו
 סדוקק ףוטק עכוי יכ סג = .תיפולג עו0.כוגס ףוטסכ
 קלמש 0 תסומסכו + קֶקּבְדִה < תי / לש ווק וסב

 " סדק ומכ טכ לע דומעב רטפס יו 3610 תכטקכק
 רכדס ועיכ ספ6 י 5טק רטל ןוע ותעה5 קוכ יש
 עיכקל רפוו ןוככ קו קיס ס6-למ0ויכ עב סרקל 2 זמ
 65 עודמ + תיבורב תו6 סט .ףכמק ל סדק ₪
 * תלמכ ירקס *  סלועל .סלמק ענמלכ תוכ תה
 ףשלו וולש קעכה ןיכע לטב קוי סוקל6 אב

 רוזי קדוקי 'רט סוק קוקרו | * תיכוקגק קוק עטו
 כרס .תגסקל סג 90* תכסו לע סתסורק לע

 קיספמ סימעטה לעב סיס לט סיכזשק .רפסכ ורב

 ססיפת וז ןילפ רול לכוכ פעל רכוומכ וכו כני

 וכ סב וז סכמל ספופר סידקה וקבע :פדוקייברויב
 סע .תעכוןס תיסוטס תולק לכל יו5כ קקככס 0
 קדומע לע בכיתת קספס ספ תויקכ ף6 .קירחסט ספ
 רכד .ךככנ סע יקי ןפו * ופכוי דחקכ ביסוטק ינמפ
 תויתוס 'ג ורכסו .65 םירכעסט סכנות לע סגפ
 וכיכממ סמ * רותסב סוקכב סכ סוס ילכ תועוכתמ
 תועעולקמ תויתופ'ג ספ וכנכקש 0:ו:כו רַבַרָי תנמ
 מ תסכועס וקכוטת תל -(מ חק סיקככ םכ..סוס 3
 סככ ע בכ חכ לכמי סקותפה תל 6 קפס ילכ יב

 תו6 לע תוכוק5 טגלס ךרדש יכ .* תיככ רט( שנקש
 סכשס יכ,."\חכ 6וטכ-ללוקק קכ .סטכי ול0כ פפליק
 סכה סב כולסי 65 סכטק-קעוככ רס6 כס טנלק
 ותו6- ללוס סיסט וקכ סעכט-יפס קל יופכק.קללכס
 סע רַּבַרָי תלפַּכ ןכ 3ע ==" קמע סיס 05 ספרס
 ססותפס תילדכ סל קסלכ כס ןוידע לפי ספוטנק
 קזכו = * וכיככל קכופכ .רָבָדְי , קלט תיק ולכל
 סלפכמו ןוכס קוס לע וכ רפסמ קזכ וכל םייכוימל
 לפכמ יכ דיתעב- וקורססיו .קלמק םולרבע טרטס ןוכ
 ונסכו םנדכ עלוכ:.6וס סכקו לפי .ל1ַא קס
 לופני ליפְנָא  ףטכמכ .6נו וכעקט קלכס לוקמ
 ָךפַא כוטי 3ג סרט 6101 קלמס ךותכ עלוכמ נמי ןכו
 ףפְנא .ומופסת ךרדו .יכ תפכס יכ קרזבמ שוק יכ
 וּבָמִמ שיש ןכו * קככ בע קרופ טכקס רכז
 רוכעב ףסוכה ןובק טלכתסכ ןכ וכו ומ .ןמ וכ
 עו >ךספכ .ינָנַבְרבח .ורמס ו36כ ךססכ 'בכרבת
 יכ סירטעו עברפס ןכ6ס ל35 לולכמב בוקכ סו ךרל
 סועילכסט דע .> קכורסשכ ןוכ .ףיסוס) ןוטלק גקכמ
 ּדָארַא .רפס וטכ קספסכ סכיסכ ווככס ףככ םגדכ
 ןיכ .ןוככטי סיכר סתלווכו 056 ככ :כע ָךְבְחיו
 יקעד יפלו + רבולמכ עלבומ פכ ?וטכ תויקו6 םיתפמ

 גננק | ףיהעיןמיס וש
 ןוכרלסרנ +סלנרועס רבששיבש םגדססנ יכ
 חכ וסב .תעלכומ שיק 12/02 .סחכ ןיטס םיתפסס ןיב
 קכוקכ ספססןיטק עויס סע יִכ |" לוקס ךרדס לע
 ןפ טס סרק (וס סלקמ וכ יקכמלס = * סםונדק 6
 רַבָטַשָי תורקלו הכט סכייכעב ?רוקק קעטי
 רַמָאב .כתכס ןמ ףוטק תדוקכ וטימסי יעעפלט ןויב
 סוב :(נויכו ,*קורסי6 ןכ לעו * סקיעודו רמשו
 ל (סכ הי ) סילרושקנו םיִרְצְצַחְמל קלקכ
 ספ וכוכמ ססו =" הדקמ : סלק ןממע קזס סעטק

 תכפסויכ .יתפדל .טושייסבס תורגונקכ םירצְצִחמ
 טפטמפ רמטטבש ןככו םיִרצְצִח בם וטפסמו סור

 רט6 :קלסס סיפוגדב וכעקס סלבס לוקס[ . :בוקכ
 סט = הממ סכמסל סווקר פוס לע .עולוקל סקכ חכ
 סכמ6 ףסו רומסמ תויפוק ודיבו יכ סנוז לכל ןודכ
 תדחפתל ו6 *  רּבְרי .ת'ככ .ןיככ תסרוקל ויס
 וסבב :ובתויס סע .יכ = שדקמ = ףוקכ קליקקק
 סלכהק כוקמרטלעס דיס + תלס6 וכ סקכ סיכילכ
 ו5סכו קמדוקס ןיכו סבדס תו ןיכ וסל סקיס רסס
 פורק ןמובו + רומסכ סוסב קעלכומ וס סט קתיה

 טמש ח יכ טפכנ ?רוקס קמדי סלק תופוגדק תולה
 ףובגרז שדז נמ ו רבב. שדקקמ יתפסכ טבל
 * סבקק תועלבועה תויתוסל סט וככדכוק 6% יפעל
 ככ סעטמ תו לכ קח .יתו סיק36 .עילוק יכחמו

 רכחס תכוכ רוסיב 56 תוטכל לקכ לכזכק גויס קדוקי |
 קפסשומכ סדוסייבר לט וקכוכמ סוס קקוקל 3 רש6
 ףככל .לע פסו >> ךוקיפלק רטפכ סקל סתיס תס6
 תיכטק סכוכפה יפ \ע סנופ ןוככ לק סילכדס יכ
 "למ ךל רפכתימ ומכו 'פ ןץיס ריכזיס תוכוכת טלטקמ
 מלובל נו קולמס רובס יפויב קכייעמ תיכסק סכוכתהו
 * סע 63 דע סירח6 רסלסל תוטל ךל ןי6 קתעו כו
 .65 קזכ סלופו * ןתעפו ןמוקמ קל סילכדכ ךל ןיט
 < .ליכעת לע סד נכמ ךיכיע בסתייכ סב ךקלכטקכ כרי
 ןכ ירח6 סכמ6 = * 0350 סירכדק יכפ לע ךכויע כוט
 ןס ןק תיכטק סכוכתס לנ6 יכ ירבד ךרקיק ספרת
 :וונוכתב יכ ןכ ספ רקסי = * יתרבד רטסכ סירכדה
 ומכ ןפובלגו .תולזזק ריכח יפוי לע תבכוסק תיכסה
 יכסק ןונכ סיחכ יכמ וככוטלכ ונכקיש השפש + סוכיש
 רכוועכ :(כויכו ביו = קלט ףוככ וסוכיס סיסוס
 עויפו6 'נ ץוכקב קזק תורספ(ק רס ןכ6 .* קלעמב
 5עפב ו6 סככ סכוקב כ רבע 05 רט6 תועעומתמ
 ספ ןפלוקב 3 = קסדה ידי לע 656 :סדקפ וטכ
 רבקסו תירס לסלכ לפכסק תי נפכ \6 עהסש'ויקוס
 יעדויט תעכו 'פ ןטיס ורמסכ קולע וכדימעי ופנש

 שש 7 1



 רמאמ | תחוהו לוק |
 36 סטוכ רובלס 031 רמ6ס סמו -* וכו תועוכת סלש
 'נ ןיכ ץכקל סולכעה ולכי 65/ רט6מ יכ וכ סכר כס
 וכ סכק 26 טוס ירבעק לובלק 6כ רבודמכ תועוכמ
 15 קכב סכפועוכפל סלט ןיכ סט/(כמסמ וכלה ןיש
 1 '6שתו . "וכקכוס ומכ לעפב
 תֶרַמְא - למ קז לע ךלטמ

 ּ ₪6 אש" זמיס יוגש

 46 .רבזכ סלט לכ דלל 5ל (קסלקו וז מו כעו ע
 כס לע למל קררככומל ודקל יפכמ רפי ללכמ
 ןקו :תלוזק לע 6נודל סוס 136 רוכזו *וכי לכ
 "5 ךמיס'ומנפ תודע5יפרעס 6 :סכויכעהחתכט ןק
 קכוכתב ירכַכ : וכפיסו 'מסב י בו

 טוס = תפילל = ספופ656 .זראז זרליעוהו נזר לוק סטוכ רופדה כי
 סקיכיכ סככי 5 פיעוכפ. לע תרוצירחהו הרבחה רמוד הצור הלעמה טק ןיכו /ףל6כ כ: יכ
 כ ץמקב רתסכ סכ כמי

 שוטק .(וק ס6רכ 'חכ כמי ויס ןיכו סמס ןיכ
 ןוכסו רב קלוב ןכז = םולס קס עעוכתמ יתלכס
 וליסכ קיבס םגדכ תתסמ םכ (וט תיכס ןיכו ת5לס ןיכ
 דנוסרפסכ רבי 6 רכבד| .עמטכ קרכ לוק
 סתעו :ןויס קלוסי 'כר ירבד רופיב ע וכרבד :ףרמ
 סיחכ יכטק ץוכק לע יחול ךל עיכסל ךילש כומ6 כוס
 וילכל לכל רכוכס .דוסויכר סע רכקס וכ סיכמי 6
 כל סלוסו | י יתדעו רטסכ 53 6 ויטפסמ לכלו
 תמכממ רבסה תעד סעוס סלט וככל רטקי 75
 קלוז .סקספס סוקמ .ןיכ סיסכ יכסכ .לידכקל ומע
 ומכ .וסוכיו ססיכט וככטי דכלכ .סקספסס סוקמכפו
 תריזבב לוקו לו6וס קזכ וסגת ריב 55 ךיס = וכרכזט
 :יקספס 60ב וסנמכ ףכורד שבור יכ סוטרו רכיכ רויפ
 :עעוכפמ ססמ וכטק .תווסל סדוהי ל על סטפשמנ
 טעומ לויט 5ט'\\שכפ רסיכ תועוכת נס תרזבכ 050
 3וטי ךי6ו ס)עעמ .ףסוועכ קסלס לע דמנעו יונק
 לע רכס תעד יכ יו : סלזק קיכיו ססיק
 פעל סע :קכסמ :6יס סלט ירססב- סיסוסיכמס
 סוקמכ דע ידע סתסוכמ תשז יכ תוחנ רפסכ עכקלה
 סיחכ יכטק "3 וכרושיב 'סכ וופילו * 15116 קספס
 סיסי * רכולקכוכס טיס סופוטר סיסוט יכמ לע יכ
 לע'6ריתסד סע ןתומ רב טעו ןקוכ לופכמס רקמ
 סמכ וקוכמי:קו וקוככמק ,רבכפ סמ 3ע.ףסוכ וע
 ומותפב כפכ מס ןוסלס מבול .יכ קוו." סדקש
 סע סרבמקסכ ףוטק קקת קריק ומסו ולע6ב ל
 יוכככ רטלקיס סישוכ נ'כסל ןוטלס לע דב יכייוככס
 יסוקפל טיבתסכ יכ לוב ותבוכו * כע תוכרסו סיפרס
 60 עקפ .קר:ס ומס ילוכ + ןיתדקפ סיתדקפ וכב6-
 ו רמסכ סז 06 סז ןיסוט סלט רכקל סוכיככ וכויסי
 05 יכרכלל סלוכי ספס ן'6מ קמ ןהרקפ :תדק3-
 סילוס .יכסמ רתוי לכמלו ץכקל קז סילכעה ידלימ
 יכס ןיב ץוכקס ןיכע יכ עדת עודיו = * רופכ סיסכ-
 כוסיבל ןפכ ורכוכס'ועוכס ב ןיכ ץוכְק יתלבסו סיסכ

 התוש יכ ) לקטחס ותו6 דיספת סו וככופל תמעמ
 "יסכ ורכד וקמ סב קמדוקכ רזיבקכ סיעקכמ וכקכס

 טס 536 ₪17 051 קכ
 4065 רתויצ \טלט קיסוס סוכת רחש קישומ סעוכמ
 = 'רטורתילמס יספוכתכ' ילככ טז 526 ברעב סו לובעי

 סורבלה לכל תלטומס סלפמס סכיס * רטבפיפ מכ
 = תפפפ סיס ועו ט'פ ןמיסכ ספכק רכז סדקסו ריכזיט
 ולו ויקבמ ירחי לככיסכב סב וללככ קודקדק ןכוק
 תגעמ קז ירשו 56כ פ ןמיס זילכד ךותמ ררבתיט סמ
 תופירססו רבקק ? 3 נפה ת5ז קליעוסו :רוכו לוקכס
 ₪ וכ סמוקכ יכועב יס 5סר בק קו < "סשילקס לע
 גמל סלפסה לולו ספור .וכולוכק תו6ססככ בותסש-
 5-ורטפסו "*םילס ל להקל סיכפסב ל 61
 םירבדה לופיכו' ןויערק וז 23%ירב 6 ל6מ'כורק
 ןפו6 למ תפילקס ןיכע הלכ קמ 'תזק לפלס יב
 לכ לכוי6זפו קרסה 16 ליעות רסויב קלקולמ

 טירבלב טלכ 6רקל סלורכ ספטב ודסי ססל לכמקסל
 566 ליסל לס < * 19 ליס .ספעמל ולמ6כ סיד6
 + < לקפ טישיספ 1560 .6רקמכ :סישכוק סיטכש
 6פורפ'\ריע .ןופלק תמוכת יתויסב תו 03 תסוו
 קקוק פז סיסי 185 יושככ -סיתוכוכב'ככמ יתלכ קמוס

 .*הס6כ סוס סת6ירק קת 01 ומופכל סה .וטורדל
 "ירק ןפו6 לכ בקמ וז סלעמ ליעות'וכירחס 56 סב
 בככיכ.6רוקק יפכ 'טירונמ םילכלס תויקל רבודטב
 ץוכק :יתלכו \ םיחכ יכפק 'ץו5קכ ותסכקס ךיתעדוס
 טיסו קכמלכ תיכטק סכוכתס יפ לע .תועוכת טלסס
 31353 רדס בקמ תויק סכייכע ךל רלכתיפ קכוכתס
 ורבל כי סיסב יכפס ץוכק לעו = * שכיט מכ רובדס
 רדס יפוימ סיליעומ סט קממ סז תלוזו רמפל כ ןמימ
 רוכדכ סבתט דע סיחכ יכפס ץוכקכ רוכלק לוגלג
 +כע תועט ילכמ סלקק סכ :ןיוט ויסי ספירס ירכעה
 וככי6ס רסבמס רמו ןתי פועוכת "נס [וכק יתלכ לעו
 יבפ'וכו פועוכ טלס תפידר סכופ6רס סכוכתב ירככ
 ץוכיו ןוטלק .ץרסי עמ קל עוקס יכל סיתעטס סג
 וכ רמול סנוקר = ןולכזה 39 סרובעב לקקו :סכ לוק
 לעופ *רבודכ ןופלק קודקד רטוימ תפוס סלעמס
 סירבלק תויסב יכ * סלובעכ ןורכזס לע לקסל ןכ סב
 י.לומשכ ןוככו ספו לולב ידי לע ץרוקס יפכ סילובפ

 ןיל



 רמאמ | תדוהי לוק
 'יעעטסוי ץלפכ תולק ןוקכזס ל קוק קלטוט קס ןו6
 םותסק למסמ סו לכ ץילמכו " 6ע זמ ולועוו טרפב
 וככ 6 סללו סוס סריִסְק תש סכל וכקכ תמו
 דעל תפוס סריטש יל סיס ןעמל .סקופס קיס לר
 ךכ רק | :30רשו יככב
 הרובעב לקהו חאורקה  תזק .סריטק.קתכעו רומל

 טק ₪ ןמיס ינש
 סיכיכ .דירפי פסילקס פולס סתטווו דיתעו רכעמ
 מכקעב דספיש סע קנסתו : :ע ןמיס סלעמל סותכמ
 6 (קסכס רקע וס ןכ .' סיסכ יכטק 5( ןיכע ריטס
 .'פו6קסכס לככ וקככ ריטס :קמכ וש ככסמכ 10 רכקמכ

 יכוסט ועכע ןופלס זק
 "סב רייס יסימקכ סימעפ םינינעה סנבהו ןורכז

 *וצקול רטלמ סלב רפ6כ רישקר בצקמב . דיספוש קרמ תלחתו שפנב יפמ'כטק סל וכ 7ע5 וכפל
 ןיכורע תַכְסְמַבּו וגו וננקְז

 למ :ןיכרעמ .לכוכ ,קרפ
 סיעכ יכ ביקכד.יסמ ופסל
 סעסכ סיניעכ סרוק ירבל יפמי6 ךבטכב סכמסת יכ
 וכוכיט ןמוכ ךכטככ סרקספ יתמיסו ךכטכב סרמסתפ
 לובפג יפוי 56 סזכ זמר ילו = * כע ךיתפס לע ודס*
 : סעטכו סמועכב ויפמ סתסנוק 096 ג סירכדל
 קודקד קלעמ ןכ סג ליעותו *טפכב סיכייסעק סנססו
 יכ-עעופסו .לרוקס שפככ .סיבייבעק .םיכָכְקִל ןוטס
 וככוטל .קודקד .יעופקב .סיננככק סיטדכסס .ךותמ
 סתויטרפב  וככוי .לוכלה .יכפוסו יסיכייכעל כה בז

 יחי קהל

 וס ןיטס יכ יבטת תלעכ .ןנוסכ רשע ףלשופ 5ע ף6
 יוכוטכ ןפכ דע לקסמס רוכעב ונגימק 6וקו ספרכ כ
 690 וכ .סמעכ קז קמ ןיכק ₪21 יתעמס רכס סלופו
 ןתי ימ וכיכוע יפרו .עכוס וטפטשכ רסס ןנוסכ

 וסו תלמ ס6 טקנס
 * ןוכסק ינס הוס ץיט

 לקכסל יור ןוט6לס
 :ץטקכ ווק

 רוכעכ .טקקס ןוסלכ לכס לקטע סז ויס לוכעבו
 רוב גכ תלמכ קיספסב סיזולסק לעב ךרכוס תודיתוש
 * וכופל בע 60 דש .זולס יכ-קיזו 6 יכ ויפספכ ןכ)
 ותויס סע כ סוס ןועמ לע חוט יכ פולוק ךוכועו
 כיס סימעפ .סמכ .לפסוס .וקמבולל\ ספות ם0לב
 קמלסל סכמס .ורכס רס6 ..סכעמ יכל ר\מש ליחתש
 ליטק ילעכ .יכפ לעמ .ןסר .סולש סולו .'םוקיכב ןכ

 גמכ סירססס :

 סיקדקולמו פיקס יבכקמ ליעלמה ךילשיו 60 חוניו םיחנינשה הלא ןינע

 סוכוקסוכו +'וכו סכקסמב 7
 יב סוריטס פוכנכ רפספ

 "כרוטמס ותוסטי וכ תוכוכק תועוכתו תודתיכ לקו
 ליועסל ריטק ? סלנ7ץחלת יכ ןוטכס1כוכב וסלי
 בפסט סע ךרד לע = > * סלושקו בכקס רוטילב ולגכ
 טילעפס לקסמ לע יכסס ךרדס לג6וסכ רפסכ ע3(רס
 פכדי .סש כ סיוורסק ולעכ ךרד לע ליסט תוזוטקו
 ומס וס עבורמ שיוורקסכ ותלמ ףוטת וכיבעןוכקע-

 = =>?כ דתינ תועוכפ יכסו לתיו קועוכת ו

 יִבָשַבְּרְלַמְכסִמוד .יִבָשָתהַדְיִחִיְדְלהִמ |
 יִבָהְסתסיִנוניףנכו - ףוטאתםיננריפנכ 0

 ועינקב סצ >> *סככ לע וכל סוד קיס ספ לע עמו
 סעוכפו "לתו .ועוכפ יכסב רפותויס ריטס וטפסמל
 ולספק "ילתוס קס סיסי זנרסה ףוסכ קל = * דיו
 וסיזורמכ ןכ יל ןוטפלק זולסס ינחכ ןכו = > סעוכת

 יבְליִלַעתַרָח קחו תֶררשַארבנ
 . .ןועמ \ תלעיוית:-נפצרוסדופירוקחל ופרה ףולש תעריב" .נכותֶעַרְּבהַמשי
 וָנָשָאְבֶכַש ןיעָבְףיקשנוערמ

0 

 םוטכ שוק סנ עכ'רסו .*לקטמס שמ טסילעמ לקסל
 המופמ וופודופ לע לבד לו 6וסס וסכס לוכס) ופכש
 .וופכפכ תבעו רוכבכ ,קלמ קספה לע ורכל סוס לטסכ
 םיכלופמה ולקלקי סיכפ וכל יכ ויככד )כב ילסו
 ער למסו ליעלמק 5206 בו = כקו סכס לכ6 טס" לישכ
 ך6 = כוש ןמכ רבסק ירבדב ּורכזוי סיפוקלקס יכשו

 לטוס ריפכ קלקיס ימינסק לוקלקק .עבפרק רכז
 ךשס '* .2 1 כ )₪



  תדוחי לוק

 05 ינו6 וכ * סןמט רסוכווכ בע ןמוס ףוב רכה רכזפ
 :+נרומ ךתווס סכתס וס ריטה ילוקמ וככ6 הז קובצי
 :רכןועס ריטס פכקמכ סיפכ יכטק לספס כעל
 קכוכס = * רבסס ילבקב
 ס5 סמק לקמל יכ פרסוממ
 ובו ןכ היסס לעב וכפל
 ויתולגעמרעכ 1לגְר ךבסב
 עיכסל לכ יכפמ בוש לו
 ןב תדלו' מפ קתו :קכס
 סכוככק לילקס תויסל תועוכמ םלט רפסמל לטמ ךכל
 6יסס עב6רס תטט יפ לע דסי סנ סיפוס יכס חיכהל
 לס ויס קי פק סכק" וכרכזט קופל רבס לט קטש
 ול קיסיו ץב למל קרבקיו וסב סדוקכק ףֶרְרּוז
 :קועוכפ יכל ץֶבִח דלוי ול סוסיוי וכ תולסס) לקו
 תיפסס יכ קודקדה ינוכג הזכ וקססכ סססו : = *דתיו
 ןכ סג הרקו.סזק דמכססו *.ץרפס)ע וכרד 5 ריטר
 יכהלו הכס עגיכקל קל ףוסכ סכילט םילס6 סיפופב
 וקיכיסי עכומק שוטקש \"/קפ פלמכ סרקיש ומכ עב
 וקו: סיסכ וכטס דבכס סרוק 330 ריסק כנקמל חב
 טי גרסמ ןוטלרס לוקלקס שוקו * רומשכ 6וט לכל ןילס
 וטקוק סו = = עמל וכלכזמ יבשת תלמכ עברה
 - ערפסו ליעלמק םובי\ = : סמס לכזומכ וירבד ילע
 ליעלמס ןכ סנ 3טבויו חכוי ריק יכפלמ רעו קכוה
 .תנעמב .עבלרס טינרקש .יכמה וקנס סוסו רלקסו
 סלעמל וכרכזס * ריסט לקסמב ויתכפכ למכה רוכנכ
 :סתויק תחת ליעלמ ויס וליזכ עכמסב קיפסמ סיסוכ
 ןוס6רס לע ופסוכ 1950 סילוקלק כלו * עללמ ססיכט
 כוטיו = :ךותעדוס רטסכ בע \מיס ףוס רכזפ

 'מיאוהמוַאו ורמָא | ורָמַאָיסועהֶרְכיאו הָלְכוא
 וכימ יכט רכזט יפל = "וכו יתבשו יחב ? סיסי ןכו
 * עכסו חכס לוכלכ דכמ דחק ריטק בכקמכ לוקלק
 קכגק קפפטק .םיכותסתו סיכוילע ךופס דכמ יכמסו
 דק לכל תולפ יתס ספמנודל (יבס * ליפעה קוב נק
 רמושו ןוטסל לט ולטמל ורמשו סלכופ ומייק * קקכמ
 לקס ןמ ליתע 6וקט סלכו6 וכי יכט לט ולטמל יתכטו
 ןק = * עעוכתמ וכ תויסל ופסק טפסמו 60 תכסותפ
 יפלו סלקסמ ןוקתל וקוסיביו וקועלכו סירוס
 וכייכע סיסי = *כופ הָלְביאְו הלָכַא וכ'ותכט קסכק
 סופו סכ ומי ועבטמ .עכומק הרב\א למ 6/0ק יכ
 סורויוכרכזטינוכ נס סזכ ומרסכו הרְרַא לע קכ ול
 וכממ 6סכ לט6 לע .תוכטסמ כוטסל ףולסי יכפ \ע
 קיש יכל כפכט ממ סלכושו קלכופ תלטכ קלסתב

 הנש רמאמ
 ומכ ךומסס סוקמכ דוימעיו לרפכס :סוקקכ ךומטי

 ורמאו הוש הלְכּואו הָלְכוא בושיו ערלמדו
 רכע ליעלמ סוסו דיתע רלמ סוסס ולמסו כ
 יתבשו יתבש היהי ןכו רמּואָו רכואו ורמאו
 ידיתעו רבעמ שרפהה ןמ םהינ ב שיש המ לע

 , ו חץ" ןמיס
 ס ג תיוק תמדקקכ תרופמס קרוסמ רפסב יוככסל
 וילע ומס 6רקכ רס6 סרטמב רפס רכוח יכ תוטילטכ
 נילס ותלסתס לוכעכ ןכ 6הקכו ק5כ6ו
 לכו "+ קפוסמס'ירפס לכ לע וס רפסק יסכסב

 טל םיטרפב ורכז סלעוס
 לס לס וקומיכ ספו כרק
 ןיכע רופיככ רסוכס קיש
 ןירבד סתסו 6וקק לפסס

 לול גס סרטה לכס 'מסב
 עברלו  סירטעק .ףוסכס

 | = -פכוקמ רקש'פס (כמכ לטו 6וסס 'פסס ןמ סלכ לולגק
 וסקס רפסק 56/רכסה תסווי כע דכל סו קל סלסוכ
 1 סעבכו .לכזכס וכווכמ 5 ע לסמסוקפס תעכ ויכפ
 תסרוקל ול תקל סתושו *וכממ סכוק6לק לקס וכוסל
 300 ןמ רכט 6וטרמ א למכ ןכו + תורוסל ןווכס מ
 וס סנ ןוט6רק רקמכ עעוכתמ ופויסל טק טפטמו
 ןקומפ לע תו6ססכה דיזופס) יכתמכ תז לכ יוסרקי
 ילכ5 סירפפו .ופייוזןקיתט יתעדליכ .יכ6 יס סופו
 36 ולוד ךל קכפ כוס = * ךל דינ6 רס6מ תמ%ירבד
 )ודב עברו 'רסעה ףוסכ .ספפלכמ סכודנק סרק
 כ בתכס סע יפכ ,ת6ז ססקול לכו סלכ('פסמו
 סכזחת ךוכיעו * ורכז סדקש ברק םרספ וקוטיככ סי
 תילו פו דחו 6 דס ךיטמשמד ןילמ סתיט6ר3 ךולמ
 סקפו סקו הָלְכַאְו הָלְבַא "קיסר יסתו ןוקעווכד
 ועע יככ6ווכ0 56 כקעי רמסיו .* לבא ירס6 קכמ
 לכו הכט כ סוק י36 ,תרכד לטפס יפיטע ךרוכב
 סקז :הָרָמִיִאו הָרָמיִא ריכזה קזל ךומסו רבו ילינמ
 ויק ) ףסוי ליו * יכתסכס קל יענכ ל הָרְבּוא
 ןופ6 ה ימואו קערפל סדינקו קלע6 ויכ6 תיכ 36ו
 תובטוי ולה תולמס יכ סורי וכרכזט סמ יפלו :"'ובו
 סזכ מט לק ןכ לע .יכ קלכשו קלכ6 רפסב קכוטר
 ו'לוםס סהיכקכ ריטק בכקמ ילעב סכסו = = תק
 הרמ"א סע לס שופ ותיסשוו ועלביומ6כ יעעוכתומס
 לקסעב "וכ סיום סוכישיו הרמ\או סמ לש רש ןכו
 סענט יפלייופלק הָלָּכִאו הל :א יפכ לכ ס'לופל
 סיפיכמ .סיכקותמ קמכ סוחק סקלו * עלכפסלו סוכל
 סנטמ וכ ןמו5 קכומפ ןימלסל ססיכפמ יוסכט דע 5
 וכופיו סרפטנ סקכ קקעק סכו תוקקסכב לפכ וכ
 קלעו 8  ּהרְמיאו הרמואל סקופ הָלְכָא הכא
 , ורמ"ַאו הֶרֶמּואו הלְכָאו הלְכַָא כופיו סכוקת
 וכסכק לקטמכ קוט ולה תולוס יפס יכ = 'קטמב קוס
 1930 סירבדס תויסל .סכסו = * ןרק6 6קמכב תופסוכ
 * ססיל .יככפ .ת וטק יכיסמ ןקכיעככ סיסנפ

 לעוקו



 רמאמ | תריסי לוק
 רכד ספ וסט רַמִא .יכ לכ לַמּואו רַמוִאו
 י סיפיט סנפכ לוקמל ערלמ וקולילוי .* ליעלמ בכועו
 רכפ לעפ 6וספ תב יכ/לכ ותְבשו יתבש -ןכו
 * רוט למ וכוקתל קלפטס 36 לרי = < ככל יקיכבמק
 ריסס בנק יכ יתוסרכ יסיו
 ןוסמ קודקד ינרפמ לע

 ' טז לש. -וקלקלק לו
 ק/למ6 = ןילע | תכלס
 ליס ס(למתכ 65-סכרחס
 סלפטירי לט סככלסמ 6
 תק פספוס וב סנעְשיִב
 + תכרופמ .סלשולו פל

 קמ לע לכסס למס סמו
 םרפקס מ :ססיכוכ פיש
 וכ ןווכ * דיתעסו לכופה
 3וקלקס לכל ףוס >(ילפ
 --/ | "יתַבַש = (תלעבהעובס
 רחש לוקלק לע (סומ שוק 'כמ5 סו יכיסוכ 30 לוטטקל
 ושוק סמ תויסכ דיפעקו רבעס םרפס וכ לכלוכיר6
 ליעלמ וקויסל רכעס טפפמ יכ *יתבש למ ט(הב
 לע יסותנכל .ת6זס סלק" כסופ לטפכ.פרלמ ידיתעסו
 רכוע רוכדסט ירוכס עמוטקו *ככפסקס רוס ודנ
 כוכלעו לוכלכיהכו רכוע ולו דיפע ו6 היתע סוסז
 תפבו סלו * סוטכ ךיטסיעל קס סחטכו ריטק כ6למצ
 תיקחמ רטס דיתעסו רכועס טרפסס לת6 \ע דומעמ
 לכ לונכמס .בתכס סמ: דלה כ =* ערלסו ליעל
 יכ ד רקעב .רוסבס קיופס וירס[ו .תיכסק כה
 ודעכ .רבדמסו סכפס ולמל טיט ו5למ קרוקכ ספסב
 טז: * ךופסס וקול לוכקס דקו ןוכ ליל ןיס דיסיפ
 וע ליעלק .סעטכ סס = :כוכסק 161 סע סתווסכ יכ
 סויק ת6טס יתלכמו + 161 תלוז דיזת סקט וכ בולס
 * ביעלמ סעטהש םירכע טס סו6יככס.לע יעלו
 * בורק %ע ערלמ 'סעטב וכוסי ךופהה וו סע 6

 לכ כו == + סיטפסמ .יפרכדו ויקמ: לכ קרסו ומכ
 6035:855-7) יחכמ 'ץוס- + תוקזנס )כמ סיכויככמ
 תשהקו ומכ =* סתלוזו 10וק סע: ליעלע 'דיעפ סהש
 6 בוזפכו = כע "סקימודו .תיכפו .פוככו .תסכעו
 סולרוטמס  תוכנכ לכלל סיס לוכי וכ רמשכו ךוטאפ
 5ע ףסומ סכ .טדוחס לוקלקס דכמ 0 רעו6 תנמב
 * לוכד לוגלג יפויוכ .לספו רפ6 ערלמקו לועלמה
 ערלש .רמואי לכד ספ וס ליעלמ רַמ"ֶא כס יכ
 * סע .סנ סיכיובעק וקקפכ טכְסו * יסוכיב לעפ וס

 ונניא רשא טויפה יכררב בחור ונל היה רבכו

 ונגישקר לבו זרב םכרמשנשכ ןושל דיספמ לט וקכקתו .ןוכשי טדקס
 המב ונתובא תא גישהש המ בוחמה תרזמאב

 ודמליו סיוגב וברעתיו סהילע רמאנש
 | : םהישעמ |

 המל ערתה ךתוא לאשא ירזוכה רמא טע
 סכידוהי;ר סכיעעומתמ 3 ל וו

 ": תירבעה תאירקב
 םוחה ריעה רונעביכורמא רבחהרמא פ

 איהש רוכס ינניאו יעבטה = |

 תכק פ טע  ןמיס ינש
 זועטוכס יקכש תלעכ רמסט קמ לע ףלסט 656
 * יקספס ופכמ קכייכעכ ךיר6קל סוקמ (נעו סכולסץכ
 ינעכ 356 !וקלקס לפכוי ךי6 וכרק .זכיכפל רייס
 3:6 ןייונמ לכסו * קס6כ .סישכ סירוסיש יכטכ ריטק

 לע ולעסק רתיכ סתכיסב
 * ןכלוק רס6 ךללקיפ
 סכוטק .סוכ | סלע סכסו
 ףוסכ ךלמק לסל תקפסמ
 ליספת ךי6ו 'עפכ תקדוקס
 קוס רככו .: לקסמס ותו6
 עויפס .יכללכ :כסור וכל
 וכרד יכ ריב לוס. וכו
 חור ןתוכ יתלכס .טויפה
 לוקסק ריטק ילעככ לקסמ
 ' סלןכו :כנקכ רכוש
 עוופהק יכ = * קמקמ סיכוט

 למטסכ < ןוסק .ליספי |
 * וסרכ ויוטפסעו ויכרד סכ 1

 6%טכ ןוטלפ לטפס סרי .כג טויפכ יִכ הוב קרוקו
 סק סיטויפסו | * סתרקסמ לע סיכטייפס ודמעו
 תסככס תיכב סלקל וכלנלוקט סיעודיק סיכוקופס
 ודתיס 5קשמל סידכעוטמ סכיסו סיל נללו סילעומל
 קל קלפי לגל סקול נק ויקי לט םיז '\ תועוכתסו
 ולפי תוכווכמ .תולווכו ססורוט ףוסכ .ומתו:יספבט
 םקיכרדכ וכל'טיש בסורק וסזו = * סקירססכ ,וכוכי
 תולורטמס פובסה ודקפקמ 65 סלפכו 'רבקק רכדכ
 קלימטב ססמ תוטכל ףוס לקכ יכ * ןוסלק תודיספמו
 פכוסמק .ריטכ ילעב לע 760 ספקיט קמ תטעומ
 לוקו *סכ דכלקמ טלמי 63 סקבפ בווטס יכ בכ
 ?ם קלעמל לוק6ס סע סיקיכסמו סיסקייתע סילכלמ
 רכופמל קרימשי'וכו רבוסמס תריזיסכ וכציסס 526: ע
 < סכסללו סכר6ל גרוב קכקותמס םייריסס ריע6ס שיק
 לסל בכק תס6 קדמ .תודיתיו פועוכק דקפמ רפסמב
 קולע רונוטק לכס קטעכמ סרועשס .יסו "?קומלכ
 יופלכס סיטעמס ללכמ סתופ טכעו * קכס דעו עיסמ
 ספושו :"'קומופס רכסמ ככ וקכה .רמ0 סיכנוסמ
 וכ סעל ספ סי)ע דועמ סותקכלט ססע .קכולע
 6 = וכ רפסק .רבחמ .יולס סלוסי\ לק קז כס

 : וכמסופפב רכזועכ .סילועמס סילרועמס
 :ועבטס סוחס ריעס רופעכ יכורמל | ם ןמיס

 סו קיסט רפסמו ךלוס ופלוו תעד לע
 רס6 .סעוכתס ידי לע יעכטס מיחס ריעסל ידכ וכל
 סכרת ופוענע 5כ דע רתכסו וקורס וררועפי קכ

 יכ



 =: הדוחי לוק
 טקוסו סכ .סד6ק תויקכ סקילע לופק סטללק-יש
 : רוקרכ תוכוכחכ קסירקה תלועפ 56 תכלק וכלבי
 יכפמ וב- וכסכְש .ןיכעה דכמ 656 (וקש רוב םיככישו
 וככוטל .קודקד קלעמ יכ קכוכה . * וכו סילוכי וירש

 25₪ ףמאמ
 לילכ תרועת סרפסכ רול סוקי סלעיה + ולוקמ

 5:- טיט

 + סקודק מל ןכות וקו 10 = * תל6וכמ כוסה
 | לע 6ק סיקעט יכס) הכְסְסְרכד קנחתכ יבקז רובו.
 סוול גק .סקק טירפסכ :ןלנלוהס סכּועְלַרְה תורול

 סיב יסכת יפ לע .תלכ בוז
 לעות ןככו תוכוסלק לכמ

 לכלל רכזומכ סרבסס 6
 םילוכו ויסס .יככק "0 ה

 יס =" דק סכְר קל
 ץכקקתספ ולכויש כסכ קתוש
 : דק6 הפס .לע.סיכר סקא
 "וכו ץכקתימ לוכי סי.
 ץכקפסל סיכר ולכי רססמו
 התיק'לוקסכ דס6 רפס לע
 תוסעל < וכנומ7ק = תכע
 סגיכ- סיפודנ :סירפסש
 סיס \ סיכותֶכסו .סישיככש
 סכקכל > 0936 | נקכוס
 ירפסכ - סיפול > סיפלקכ |

 ןרק6 .וקוו וכלכ6 קלוקס

 םילוכוש ינפמ יכ וב ונחנאש ןינעה דצמ א'ג
 ףךשפחו ה*זר דחפת4 הזכ םכהמ םיכר-אורקל

 רח רפס לע רח א םהמ הרשע וצבקהיש
 הרשעהמ א לכו ילודג ונירפס ויה הז'רוכעבו
 בושיו הביתה ןייעל. תע לכב הטיש ךרטצמ
 ראב רפס וש ינפמ ) דיפת, בשו :הטונ אוהו
 קופל 6וקפ יכפע ז5( חנושארה הכסה הז היהו
 תולכתסהה ינפמ :גהכמ בש ןכ רחאולפסל ןמ
 ןיאורש-ימל תומדהלו הידת סרידב הזארהו)
 יעבטב ₪-ח רשאָפ ףס לש6 יוכוטקו 5(כתוא
 ורפסכ דחא לכ ארוק ונתלוז סנמאיםדאינב
 ונוצר יפכ וי'ג אוה בדקי וא ויניע רא וברקמו
 הטיש ךירצ רכניאו ורכח וב רילע רציש ילבמ

 סעוכעכ .סעט סיקפ לסכ
 סמתתטס . תכס .רוסכ סג
 לנקסס וכפמ =/לקס רפסב
 ,:ג קוח עכו ,(ססכ כסש
 פולכתססס וכפל סח
 = * דימת 'םרודכ | קי6רקו

 : פודפ 16 סקווס יכפמ לכ
 קישקקו .ו3כתטסב-סילולת
 %ע 'בסו | >> סלכו סדקס
 75 6  סיקכס .תולול
 סילודב .סורפסב ור
 :סעט סחיו <> סיכול
 סתוכסמ :תומדסל סעוכעכ
 לכב-.סתעוכפ 19- לסל
 סומק ספנלס סכמ + תע

 יפלו .:וכו ווק סז רוכעבו
 ויסו סלכ לחי ?רק) :סיכל סקקסיפסקקמ ויסש
 בורמ טז תל קז.1533כי ךפ קוסרמל רפסב .סילכפמממ
 טקמ דח6 לכ סיס | * ויכפ לע סמנע תסלפסו סקמכ
 לפ6 ךוטכק סוקמס 96 סיקלפל וממע תוטסלךינ
 תוכיפס לע כטיק 'קדקדל ילכ סכומ לפסק וכ סיס
 סוקמ תקל דימודמע לע בס סיסו = + תויתוזסו
 .'ןכו .לכ 5 לל ףרטכיו שןו:דימת וטעי ספכו יויריבספ
 סתפורקב 5(רשי יכב ועסמל סכוט6ל קכס ו היס
 קלסו = * תמדוקכ .לססב פולו( 3ע רס6 תורכעה
 סקיפינומל 0ש קישמומל ירקת 36 סקיסכומל סקיעסמ
 קימרסו .תולכתסקס :וכפמ .גקכמ כס ןכ לסס : קפל
 טרידכ ןוטקרס סנס תויס סע * 'וכו די סדודכּב
 ןוטלמ דיזזפ סדודיככ וכוקפ תולעסל ופרמ6 :' דומנפ
 סעוכעכב רול קכולו .* סודודכ יפעבש דודכ קור
 סעו .רפסס ךותכ תולכתססס בולט יכ סכוססו דומ
 תפירקס תעב עעוכקסל סזמעומי גרס רכזכס ולכל
 רפסכ 6 לכו6 ספ לע סשירקכ סנו ןיוכתמ לכ 6
 רפסב תולכקססס ןמ עוכעכס כס לוסכ ונע יכפב
 שוק רפפכ סנוז קומלסב ידכ דועו * סלכל ףפוטמ
 תולמסמ וקושרי רט6 6 תוקס5 סדס יככ יעכטכ
 :.לכו 5כמ סריתו סרידב תללפ רטפמו תונועפסו
 תוכסויס דו קביתכ תוסחסכ סלכמ טטמשכס וכ

 * סדק ומ עבטנ סב
 %5גתזו ךלוק ןיכעס סיס

 וצופשהו -י בקעי תלסק,סטרוע סוככל וכ קלסכמ
 סילודג .סיקפסס ווק יכ/יקופעס-ףקדכ סז לע ככ
 לוממוכ קמ סז.סוספו קק-קפס לעסיככ ויסס יכפמ
 לע פובברלו טופ365:סלופכ:סיקמועס ניקס סקס
 קסע .סקפ סיס לכ יסכפס . תוקעב .תוכוילקס יל בס
 ילעכו סורפומס לע סירפסס וכרפ קתע לב0.סתלוזכ

 כס ילס 6 וכלי סיכלטכסו י(כפס תותעב וכסלמס
 סלטב .סס5 ודסו קיסדרכקו/"יבוקכ קוחטל ולבסיו
 סימדוקס גקכמו 3 נ70ל .בכוסמק לססכ לב6 וז סכס
 + סלקעמ קץ. תכס סל0 קפטכ וכ וכו :וכתלווו :כע
 לכ ךסמס לגל גקכ סכמזמט וטל לכ גס תלעמ (יסו
 םושו ךשיוכו דוקכס תלעמ סו יקחו :רועסכ ןיכעק
 סלעמס תו סלועוק מכ חע ןמיס לכד רס6ורבדל
 סיחכ 'כק ןינע יתלוז סט ריפזס ל יכ וכו סלבסֶת לש
 פובסל :וכייכע קיספקל סט ךלכוקו = < תועוכת נסו
 רתיב סב סיולת וו קפעמ סתיס סכמס יכ :ועדקוסס
 ָ טל קמ ועכיוככוטל תולוכב סיכיכממ קולקלס יטרפ

 "גקו סיחכוכטקמ-סלקוהפ קז ירס6 יכ רמ6.ןכ לע
 סוכ טוב ו סנט לוקכק תלעמל כל סוסל שי תועוכת
 תיכויכעה עמק 56 .ליעומ ותויק לע ףסומ ןיכעס
 כמס .תכוכ :ּורמל ןיכקנו = י צעו כע .ןמוס סרכזכט
 לע ל "י !טכת 3 ץורת ס0ו יוכל ךבופל רימיש

 שלט



 םש ירמאמ | הדוהי:לוק
 לע רט6 .דמועו 'סכוק"ירבעס רובלס תוכוכת

 סכוכתסילוקס'צוקמ לופסה תופס רעוכיו וכי ץסיפ
 סמ רפכ :תוביתסו \ץויופס- 526-ןסכק  סכוטפלק
 סופיפכמ ןפפט יפל סעומעסו ריקכס ןמ ןק) תושיס
 'לובלֶס 1 .רלס 5
 "יס כס * רקעו לכ ויפיו
 רוכס .יפוי" 2" נבכומס

 קנולג \ סלמו = 'קרכול
 תיטילסקו'קז לוו קכטקו
 סימיעככ "ס5 ונפכ סינכמ
 ל 'סיעטקל
 1 וליעו יס לטסו סבוט(רס * ריס רומזמ תומיבבב
 תיכסס ך6 = * 6קספס ףוסכ .רשכתיס ועכ סיסוריפה
 תטלטלו = = *סולע סרפס .ופויסו לוגל נק רדס ןככסכ
 לכס ןק וכ  "'קותו6 ספותוס יפכ 0960 תומוכקס
 קעופס קעופ .תסלק סט לט6 תוירבעס קזלליפס
 י תובופסו תויתוסס לוקב עכו יפכ סבוסו תרבדמו
 לילות רט6 ללוס 6 תרפשמס סרפס .תיכטק סמו
 תומיעכ יס ימעכ תיטילטס סטו *כוכלס לובלב לדסב
 .ספונ סלק ןכ סתעו * תעדו סעט בוט 'סככ סכימיב
 לזו * ויכפוס לע רובל לכל רבסס יפמ קעימטו ךיקתב
 * למל פוס לועס לע רסוילוקכס תבע ול מ יב
 וכמ6 דע סטלו < *הכוסלס סכוכתס לע ורב סיס
 ךוקסכ ספו * תיסטס סכוכפס לע רבד * קועט ילכמ
 סימעטלו -ולמסב .תיטילטס .סכוכפס לע ופע כלי
 ידדכ וכ ורמסב להו וז ןמ סכמ6 + *סילח סיסכמ
 (ימומ ןמ 33כב סיכספ סמ 'טרפכ 03 בט וכו רובד
 תרוסמו + ןכלככ ולוקכס בכ * ידוקמס'קלעמ :ל53ל
 תויטפרס .תודוקכ זק טרפט רכז =" * טיפט עפטס
 "רסמכ סתויסל רוסמ למס *ךומסכ סכייכע 535
 יטילטכ 'פבתיס ךרדס לע טיפ יפמ טיפ ספבקכ וכלב
 ורמסכ 1ע'וס קלעמל לכוומס ךוטלס סוסו * 5 ןץימ
 לפפס = י'קודקדסו .קוילסע : "וכו 00 קרוסמקו
 קתיקכ 53 רפ6 קקדק ןמ הקל לקס לע תורו
 יפובטסו ורכס ןיכו תפס: ץמקס ןיכ :תוכוטפק ריב
 ו6לקי סט לע יכ == *םתפו מק סע לוב םו"ירכ ןפיב
 יןטק חתפ לו נסקו * ןטק מק ירכס תויסכ *סתלסכב
 תרוסמס קרוממ רפסכ קדקדמס 'סיש רפ כתכרככו
 תומס ופרקי 55 תרוסזוס ילעב יכ תיסילפס סמדקסב
 ומייסד לונססו ירכס ס9לככוי תפלו ץמקכ קרודוקכל
 סיקדקדמס וסרטכו ספ כ'ג לובטלו ץמק ןכ סב יכל
 תוסס .תילקב .ססיכיכ טעמ :ופידכס .סיכוע(לס

 זררוסמו דוקנהף זרלעמ ?רז ירחאו  .בושיה
 קודקדהמו קוידהמ ונל שיש המו לכלמ עבשה

 ץמקה ןיב רשא שרפההמ תואצויה 'ולעותהו .ךוטסכ  ןרוכסו = קוללס
 ינינעב סתולעותו לוגסהי ירצה ןיבו חתפהו

0 

 וכל "5  זמיס
 ץויק תפולו * לודב ץטק תוק קדוקכל ו6לקשרכויקל
 כט לכ(' [טק סתפ קולו * לולב חקפ תקולו " ןטק
 סכטקו )ולב קלסמק לככ סָסַּכ רלכזכ 05/קולוקכס
 ןיכ לילבסל סיכייכעכ סתלעותו :\וכוטל בע וכז'קל

 "וכו סס5יתעסו לכעס

 ץמקל בסוש סקלעותו יוככ
 ורכב 05 ספקפ רכוט סתפו
 סקיל(" 1ללנכס = לונסו
 וכייכע ססכ ןכו  :רכודקכ

 סגול: ו56 לס סתועכמב
 עכו :חתפסו ץטקק למו

 וקכלכו-קבפכ רסכתיש ( =( ב
 םקרוכז סתיסיב ירכקו לונסס קלעות קכס םריפ לו
 לידכסל 6וס'תלעות ללכמ סלוסו :'בודמכ שכב 6
 "רָמ או רַמיִאוטכ ספק ןיכו וכוכיבס לעופס'ןיב

 ןוכע וכו 6 05 * יפמסו יתמס וכ רקס סמו * סתלוזו
 וסכת * רכס 5 ןכתל קמ יכ חכפל ץמקס ןיכ טלפסל
 .פכוט ומסו דיתעב רפועס ןיכ .תולדבס לדסל ןיכע
 לע .יקבְסו .יקכס סיסי .ןכו ולמ6ב סע ןמיס סלעמל
 ."ןפכ דע דיתעסו ףבועס טרפסס ןמ ססיכיב טיטסמ
 פכועס ל7בסט כטוק .תכטסממ שיכוסל וכקמ סז סיסו
 וכעידוסו"דכלב תתפסו [מקס תלובע סיקת דיקעסו
 סיכפ לכ לעו '-סזכ סלחכו קכק ער למל ליעלמל סמ
 ףוימד5  יתסו יתמס ן6ס "יבסס .רמופ וכ .סיבירכ
 סכומ קוס ילקמ קכוכק לקעמ סכיש סו חקלעב
 כוכתס .ןמ'כתטמס 55ככ יקומטו יקמס ןיבע ךכ רסס
 5:5 קר.ןסככ סירבדק ןיסו * תיכטס ןקנקל קכוט6לס
 רכסמוי וכתקולס פרכסמ תעדל יסרקט ומככוטלרס
 ןכו. + ןמטמ קס יכפ סיליסכמק םיכטעכס סילכלה
 תפסו ץמקס לע ורקמ .רוסיכל 6וק סו = וקכרכמו
 סיטויליתעהו רכועס ןיב לידס יכייכעב סתלעותס
 ושוק תו6 לע תוחכ פססכ עב6ר כתכט סמ .לע ךיכפ
 שוטב רכדמק ןעיס קופסיס ספו * ו ליפעס תלמב
 חתפב סותפווס סיסי רבראו ומכ 5ודב סקפו עב
 ץומק ווק סיסי ףכקס סע קל ורמק דפ וכו לולב
 . הָשָטאְו ידע דרעא י סטכ ע דאי לודב ץמקכ
 ןוכו ורמס דע וכ. ורכע 5 ךילישאו ןכו ימס ןעמל
 סלועל רכדמק ןמיס וסט לס סע טו גלה ןוכבב
 < תלממ וס רקבכ סעס 36 יראו לודב ץמקכ ןומק
 * כצ סעט ןככו6- קרוסקה יסכס סעעו ו :תחומָאר
 לע ףסו סעטק לכלל 16 ופיסוס סל קכק לוע כקכו
 סלועל ךתול רבראי וקכ ס5עכ חכ וירסטט ססריס יפ

 + רבדא . ןיכו דיתע ןוקש .וכיכ םירפקל תתפכ ץוה
 טעה



 הדוהי לוק

 פספ סג בתכ ו תוגולו "כע הָבָבּסַאודְביִשָאו
 ןוסכ לכסו = >* סט ןייש סירכועה %ע ורכלכ סי
 לכדטכ גויס קדוהי לכ רכקק חוכסריקול רפסמולנומ
 קיק סו ורקקכ קוק לפ
 ןיב .רירביו והכרבאו והכְרבא ומכו'תמשו רכקעק ןיכעכ ףנל וירס6

 הלאשה אה ןיבו םבחו םכח ומכ ראחה לעפ סיתעק ןיכעפ שותפ סיסי

 יפמאמ
 = םוטת 05 טפסמ ןכו * ץמקכ ןכ 5ע רכע 6וקס סע

 :55 - מיס ינש
 986 סרט יב ורקשב :יטר בפב קול בולקו למ

 וכ רכס וכממ יכ 1רועיסט למס ל(-ע957ַתו = סך
 :רוכמב.ךיכפמ .סכפ .ורכת:ק5וקולו-תלטק ץע דה
 סכק ךוס ןסכו הלה * כ וכו ןוספ לוס יתכתס לסל

 [מקק = תדוקכב ומונע |
 קש ,5סב סט ול ףלחתמו
 ולָע- וול לכ ,סכמ6 יכ

 ופ/ כע סקבש ,סק .לקש .תלוזו חלעמד איה הלועה ומכ העידיה אהו .ךלנל לע ותע סד6 ןכ וז
 | , ן" [ו"קו ךקו* .בראָו
 2 6 בראי וקכ רכעמ

 ולפבתכו .* וכול כפ וקתתומלו ןמ ץוס רקככ סע
 קדוקכושוק תויסב יכ וקכרבסו ןכו מב רכסק ילכד
 :רכע 6וק ץעקכ סלוקכ 6יססכו " דיתע (וק חת
 רכד קיס = סכקל סכח וכ רלת) לעכ ןיכ לדבי
 לעפ לכ ןיכ .וטירפס סירכעה תוסנ רפככ ערה
 ףכקפ ךכפ .סכַח 6 יככ וזמכ רת ספ ןיכו רכנפ
 סכ .וירח6 םיפ רוכעכ טפסמכ .לודג סתפכ סופמ
 ןשַע וכ תוטסכ ופע ןכ סב כתס ךומסכו" כע קרב
 ספו:ךועס קיסי רסלכ וכו וכיכ טירפסל [ומק ןיסקש
 : בע .ולכ ןשע יכיס רקו רבע לעפ וככס סוקפ קיש
 רפסכ ע30רס = *'וכו סעידיק סו קלטה ('ק ןיכ
 קטש ('ק יטפסמ יקפ לע כעל וירבד דינק .תוחב
 שק ירפפ כס .תוסק סיס ספ סל לכמו = * תעדו
 סיסי סקמע םילק סג + ןורנק תויתוסמ תחפ לעיליס
 קפעמ) פיק הלועַה 6 ומכ לודב ץמקכ [וקק ₪
 קזו וכו .נוכעקו ךכ ךלק שס סירילזק ביִקלאָה
 סכתהכ ומ ומכ ןטק חתפכ ותויס) טעמקו כַרָה
 תרוסמס לעכו סיטעמ שו = * כו ליסחָה 6
 :יככעה הבעה ומכ לודנ סתפכ ו6כט סריכופ
 בס תושק סיק ס6ט ךפקכ רבדק קמיתס סב סכמ6
 סותפ סלול סה קיקי ןורגק תויתוסמ תסס וירסס

 קיסי סג " קומסכ סב סילעפכ ברק (וסו לולב ףתפב
 יתירס .יכנאָר .ךיס6 ןונימאַה .וקכ ןטק חתפב
 : "וכו סבקכ לכ .םתייחה סיליכ6 רטכ רכואה
 קכורסו יוכתכוכל קיפסיט קמ עב פרס ירבד )כמ כמ
 תו ככ עיכטו סירבד לט ןטרפ קודקד לע דומעל
 וס 65 הדיקעס לעב סכסק תזכ ככ תש ולו *וטפב
 קפספ ןופלכ ריב רססכ ו5 קכמטכ וז תסרב :לפומ
 סיטפופ פ-סס ולמסכ [ומק קוספ קלעק [ע םדאַה
 רחאַה סטקי קחל ש אָה קכ םדאה [ק קיקתו
 תונועק לכס סלעממ ץיק הלועה | רוגל 3
 ךוכמ יכס ךכפ קכוכסו ןפכוכ ופ3 קלע ןוסל ןקשלוקצ
 ןופס .רוכמכ .ךוספמ לכל סלסה ץע סד(ס יכ סו כ

 :ןסכ דע :ףונקפ

 ז מכ סטפ יתלב ספת / : < שוקל ..ןוככס ., קודקלק
 ןוטפ .לע סג-. :קלעמ) לכוכס וקכ רפסכ םרופמ | ףוקכפ ה :ןנכס לכט סופט ויכפ ריתסס סכקו
 צג3סכס כפכ ( ג ןמוס תלסק) ו
 < ספועה (%ו . "ַקתפְב סלועל קמיתס עו כורכ ץומק | 6וק רש קקסמ "סח וירקש כ ספ קעידיס ה יכ עודו
 | ספ :5ע ותרעק ךפוס וס .סכְקו 5[ יט. לס וסרדמ תטיס סכ ךיחו -ו כט = + ץוטק קלעמל סיס
 ' תעלסכ סב : ונלע גומט תק קרקס וסב קוטפב סב
 | סוקי .5ג סקופ לע רס6 .סידע הטל כקו סיחוקטס
 = עמוד .ןוטלכ טמטמרכ ורס = + וגו קלטק ץע 0700 | | וכ כע ןוחב סמ וכוטלב רסזכ יסיו רוש 6וק יכ רכד
 ךוכפמ רוטמה ךותכ .םככסל .סקטס ץע לפס מס
 "וכסוסטת קשכ ריעס יטכמכ 6מכו בער ירויב םיקסל
 < סכויכעט ,יכ תלמב וכעדל סכומ סל6פק כ ילס כ
 תקפוע חוק :עוקמב קר סכוקקק סל6ק יסכ 2 טס"
 < סלט ןוטפכ בסומ רופסקו סטפסמכ לכלב סעדוהל
 סיסוקט ד לחש לוקס 6קס ןעמקמ לע יכ למ תקסומ
 רטוי .תוסקס רטט ןכבו .* עדוככ קה לד 056 יש
 ץפ .ורמ6 .ןכש העוקיק לקל וקומליפ סק סנס לוק
 ופוסלטה ץע סדק יכ למ .י.ןכקוי ר.ססכ תויכעפד
 לכמת ןכממ יכ ביתה סוטמ 6% ' (ןק סלטק ץע 6
 | וכממ שוק ןובק חת סו ךכיכ 6ק + תורכת 05 ותו(
 ירכו פיחפת ותופ וחל סו - קולכק 63 ותופו לכת

 = שיקקל בותכה סב סתערליכ רסובמ רכדקו יבש
 = =" תעלס כ סכמ קכ הז .ןושו קלטס [על סקס
 ; שואה ורְמְסַב חרק 'פכ רכוכס שיסכ קטעי קככ
 פוקוקו לט ןוטפ וסתפ לע יסכ רטקש וגו טסו לחש
 סלעס לכ בע תשסו טוקס וס לחש סיס וקמלב

 וכל .ויכפ יכ חובט .רבדהו
 קיסרסל ותיטללכ קעלוה ןוטלכ ופסס סכ וכל סוכל
 6 טמו ססק וקמרפי 652 = סריכעק ןט סדק תל
 שוק סרק שוחט 706 שישה קר | * וכו לק( םי6
 | קל 5כ לע קמ יפו *טופס קפס יב

 | 7 מושלו



 רמאמ חר'הי לוק
 לע תופסוכ תוטלטס ןמ תפקמ יס ילקפ סיקלא
 תופועס יכיעו סימעק .פועש .ןכו .: ויקפק ומילש
 יס רכדמ קכומ לוק סקיתוןללמ לדס יפכ *סיככסו

 יטקטכ ןכ לעו קזב ףוכמ סומק ןורכזל ןופ יכ סמודו

 טק טס | ןמיס ינש
 : 7 כר ףולק סיפלסתמ רופס יכפוסו סיכוט סי6סוכ
 קכוכק * וכו ותלווכו סוכ ךתינכא טס ןמיס

 רכסה ךמסט רכסק ךרד כע סָככ

 טלכקס ךרד לע 63 סרכו סדקט סימעטס ןש סי
 םירכוכק סק | סימעָהו
 יפל ל ותעדו סכ פ ףומ

 וכ 096 וירבקע ןכוימ
 סרוק קסלקמ קוק סולח

 38 ןכפכ | תוטפ טופל
 תעכסה יפכ סקה סיעִעָה
 סקי נקכמו 'קיעבט ת6רוה
 ומכו וככוטלבט ומספק רתיב

 שיק יכ יעיכרב .רטסש

 תוכוסלס = לכמ = סלה
 רפוו = סיפורקל .קתושכקו
 יחק קגרדממו * בע סל

 ינימו סכימעה תרומש ןכו תווהה רופסה
 בויא םערתהו דוד 'ורימזו םינ:אהו תופועה
 ויתומחנו היעשי תוהכותו וזער סע וחכותהנ

 = ? םתלוזו

 ותלוזכו ?רזב ךחילכזר ירזוכה רמֶא טס

 התלוזסע הת א הושתש
 :;רריהיח הלעמה היאו תומלשנ תונועלהמ

 * וישב :רילע החלוזל ןורתי שי לבא הב
 ( שנוגנה ) לע | םינכנה םירבוחמה

 '7  :סיקקלָק [מ

 ברע ומ יכ סלסעק רכוש
 לנכ וקקומסלב תטבל וכ

 רקופכ סעכ קל ?כוקמק
 ןודכ ס6ו לכקכ קלכק ס*
 סמל יכ לו| *סבוספ םי
 םלפקפ רכסס ז6מ סדקש
 ומדפמ תופתוטמ תוכוטל
 תיברעקו ירבעסו תיחרב

 ססיתוכולקתבו .קיתוקטב
 וטפטמס 656 סקיסומסבו
 תורכעס .תויס לע ץרק
 :סהכש סנועמכ קבל

 ןק תופועס קר, ריכזק 5
 פ סמ רכוכס יוכרק דנמ
 קנעמב ףוס סלועק יביוט
 'ורזק לכמ ןסו קמפ ירכזכק סתלוזו ומקכס רפסק לע
 עכפרס ךרכוסמ קש קרפ 030'ופועס תומסב ןממכס
 ירכד פיס עס מפכ סיכ:עס םוריפכ ותקקלמ ךורעמ
 6קכע\ סתול סנרתס ןופנק קעט םוטיב ככיט דיו
 סלועכ םכמכ לס רבד לע \טעזופי ןוטלכ ססק לז יב
 סכוטל .יוכס ולוי ןכו לסמב 05. קרבכ זכו סיס לו
 ןכו \* כע סיס 6% רכדק ספק רוטסיט ןכתי כ
 תלונכרתס סיסט סיקודנק ורקק בפכ תפיכודק 5
 סיבימק כולכו יכע סקל דינק ימיכ סלוע יטפט 01
 יכב6 לעו = * קפוסמ ןוטל סרופיכ ךלדכ ךיכוס טס
 ךכד וכל ןיפו מכ .קוכת 'פ ורכד תעדי .סישוטיס
 סמנרפ ןוסנק | יכ סיפוכמס .יככ0 קעדב רוריככ
 וירכדוכפ 'וכו קילע ךומסיס קלכק ול ןיפ יכ וכוכלכ
 תפ סנרת רספ ןוסנק כע ותסכוכ סח ךופמ תעמט
 "סב וירכד לו סתכיתככו 30פמשי ןושלב קרוקס
 סנרתס קר רויס סוסס ןוטיפ לע סיר ןוסו תיטסלכ
 תוחפטמב קטע ןכו קפכק ול ןיפ יכוכרכ יפכ סליוסס
 סולסכ ילו6 סיככלכו .תופועבו 'תויסכו .תובידזמו
 ס> ומוקמב םרפס רפסכ סתכקמב .סעט לבכו 0(
 לכזפ תויס סעו =*כע וכו ויתומולס לע ןעטכ 5ל ןכ
 יככ%ס לע סט ותכיסכ קיס 55 ןטקקו וכלק סלעלל
 דול" תוריזזו : ןטסקו דופלק סנע'3ע קל תועוכקס
 "ומורע ססירוכמ תויספ טרפב סתסלט ל ריסוס" וכו
 תוכוכיכ סוכל יקלספמ'קירבדוולפסל דע ןופלק 7

 'רכסס ךרדש סו לע 6יכסו
 6כ9 -62ו סיככ סיקעט
 ולנככ רוע סקכ :וקזוכק

 תופתוטמס יקשה \עירבעה תלעמ ןורתו לע תורוסל
 ססיתוכולקקבו ססיתוקסבו לי6וק רכוט .תומדתסו
 כל ןורתי קקמפ בש יוסכיפ ךרדב'פסלססיטומסכו
 תרמסס סזכ ךתימכת לה "יתורבס לע ירבעה ןוטלק
 ל ךל הוט וככי6 סכקכו סכסמ יל ףיסותפ וקנוזכו
 רט6 סב ריתיס לעמס סיסו'וכו סתלוז סע סתולוטתס
 יסקכס קלועמק קדכב ירבעס ןוט) .תיסו 6 תרכד
 /.סיליטק יסילכוסמס יריפכ סילע תלוזל ןורתי םי לכ(
 רתכל סיערכ סקב מ6 לקטמה ילעכ סס סירכוסעס
 תעכר 6 לעו ועוכת'ד לע יכנוק'תויקב ס6 סב ובסכ
 רוקמכ תודקי 6 לפי ועקתימ ו6 וכלי סתכלכ סיעבל
 .1שטכיליכר 'יכפוסו כלל סולק סט סיסי רסס לע ןמ(כ
 ןפשכ קדמב ודועעי סדמעכו וכלי סתכלכ .'קמועל
 3וקטק ריטק וילט לת סכסו "קי עב ל ודיכ רוטמבו
 טדסו סירככ ר6מ רב וס סכשש יכ וככוסל תלוזב
 ח'ע יס ףוס מלב סלויס וכו וכלכ6 6כ קוסרמ בולקמ
 סעכ וכיפוכ6 ק6 גיסקמ סט'בוסמק ריב וכביסק לכ6
 לע סיכככק : סקיטשמ ודמלו וכ וברעתיו קילעמט
 ָש 760 תוסכ פוס ידסוימס סיקוס פעכייככ יכיכונכס

 ויפוכינכב 76מ סמייכמ רעוסמ לוס יעכסל לכ'כונכְס

 תינת 25ךושו = סירכוממק סקק סוליפס 5 * נכי
 \ קכ ךרוכקט תמדוקב רומ6 ךלמזב ךכוס)כ וו קלוד
 רכופלה רתיב קז סלטי רתוי ירקו תורימזקו סיכונכה

 : 70 סטילס סילימס תכמלמ ססב 0
 ע ןמיס יכ ו



 תרוהי לוק
 סיתטכ .* וכו סיכילכ סכיפ סיכונכפ ע ןמוס

 חיכוקס ירוזכס די רופככ טלמס3 ףפועי
 "קס = *סינוקטק סקירוס לכמ תוכופלס רוס ןולתי
 םויקרכס יעלכ סתויס לכמ

 אץע עץ  ןמס - ינע רמאמ
 סורכק ןווכ) סיעדוי 076 יכככט סיכקילסיפ6 ירסט
 וכ ענב סמו ' דס ןונכ עט 3ע עועוכתס יפלסתמ
 36 ןופכו קס ןיככ תוכבסמ רכוסווס ריס ויכרל ספי
 לכ ןנכ) .סל6 לכ לע לקי וילעלכ 06 סיכונכס

 תומילטס כי 05 תסזכ
 סמ דכלמ יכ בו : ןוטלכ
 ותלכ .ליטס בכקמ. סיסש
 - וכ .ןכתוכונככ ככל ךולכ
 עירכ | תורימוב וידעלמ
 ריס יכ ב .ויכפ לע חיכוס
 סיענפ לס רוט (וס סוכ
 סוכתעב דספסו קזכ סולל
 * ריכזימ סיככס .ןמ וככומל
 וככל .תוסדל ולסס .סוז
 סיריפכ רמסמ קקב ירזוכס

 %ע -סיכככק =: סירבוקמס

 ןכ לעו .תורומזס יכובככ

 סניא'נגנה יכ יל אבתה רככ רבחה רמא ע
 רובדב לקעמקב לא סיכירצ

 סעוככ ל ןגנל ילוכי אלמהו קילכטו כ קירבשו

 ;רשועל ) .סעוככ כ ןוגנב בוט יכ הל ורוהב
 'יבוגנב הז ודספ סלועל יכ 6פ( תולודג תיאלפנ
 א!ראשנא יארקנה םירישב רבא 'ישעמה ילעב
 האנ אוה םהב רשאסירומאה םיזורחה םהו

 ;רלעמה רוכעב םה לע ושיגרה אל רובחה
 :רתוי הלועמו הליעומ איהש

 : איה המו ירזוכה רמא (?ש

 חסכק יפלו"ןבוקכ ויתוכינכ
 קוו קילק = קיסי לקס
 ויתועוכפ .וטעמיס לוכל
 : בוט יכ סל ודוס ומכ
 ץועוכת לעב סוס להו
 ושמפכ סשועל ועכ תוכר
 ןיכש טכוכֶהו ודב תולולב

 ןינוכי 6למכ = ןיב  קירכ
 ךמכו 750 ןפוס לע ןנכל

 ,ודוסכ ורקקכ סזכ ןוימדה
 ןילוכי יכ וכו .כוט יכ הל
 בוט יכ 'קל ולוקכ :ןגכמ

 ןמ סיס ונפכ = סיכונכס
 טירבוסמ סתווס \םרכסס
 'סנכל .סקב ןכתי עמל .תלקשמ5 סקדכב .סיכבכו
 סכיש סיכוניכס יכ רמ6 .סזכ| "לט רופזמ תוכינכב
 תש שיש סיכי וידנלב וכ רוכדכ למעל 35 סיכורכ
 סתויס סע ןנוסכ ירכדס ךוטמקל סכר סמיעכב ונזק
 6 + וכטו סיכונכסמ ץוכקי רסק לו לקפמק יכלעַב
 יל וכייכעוי'וכו 65 סו קילקכטו 5) 690 קירבפו
 שלמקו תעדס 'קילכ ןסככ םעס סיסיט ף3ס ספכ
 6כ טק סילוכי סככ סילולנק סע סיכטקס *סכמיק
 סיקוספס יכטכ ןונכס ךיפמסל תונדקסס כרו לוע
 סויכ תכסס סויב וכושר ןכ ובעמט רסלכ סוסכ פלק
 לודבו ןטק תסככס תיבכ 'ורומוס וסלי רטלכ תבסס
 יכטק תויס סע ןונכ סועיעככ \טנזק עיעטקלפוס ספ
 לסמל לעב ריטה בקמ לע סיכבכ יק5כ ול יכוקס
 ןוטסרס ועוכת לע תופדוע סקמ יכטק תועוכת יכ
 תמיעכב .יכטס עילבס) סד6 לכ דיכ פסו 1 סו
 דספס .סרונ סקיתועוכק ףולק .ןישו ןופסרס ןונכ
 וכק רומזממ 1550 סיכוקכ וכעק ריכזקו | * ןונככ
 .קסככְס .תיכב ירסס ורמ6ל קבט לככ וכל בלוספ
 סיבוקכ יכט סלימיב וקיספיפ ויק סעו * ןונכ סעוככ
 סיכול6ק ימודק5 נלוקו סיק36ק יק55 לוק סקנ
 ותויסל יכ ודכל תולודב וסלככ סטועל ןורכז ול רחכ
 תעלבס לע ותפרוס קומת תועוכת יסולכוסכ סכורמ
 רומל טכסו = * קום דס ןוגיכ תיעכב תוכר תועוכת
 סמ קתמס לע תורוסל *'וכו ןגכב סילוכי 6508 קילכ
 רוכדב לקטקק 36 סיסירכ-סניפ סיכונכס יכ רכופ \

 תועוכפס קיר רמסמ לוקס
 תו6לפכ | ססועל = ןונככ

 5 סרופ תועוכקס 530 רמ6מ 6וקט ולכל תולודב
 לקוי סיכפ רכסב סז םסכ לכקכו ןונכק סעככ 'קיכס)
 5למ0ו קירכ רמול ןוטלב .גסכמ תויס ילכ לע וריבסמ
 קז ושרי ןיפכ יכסה סט יכ ןקככ סעכ וסומכ ןיס יכ
 קיל ןונככ יכ סבתי 10"סיכט ןיב ךלקתמ ןוימדב סז |
 "ובו שועל ןונככ רנו ולוכ ןנכל ןילוכי +9 ןונככו
 (לןסו 'כסלמ תנוזכ סטעכס ןונכס לוק קוכק ןונכקו
 קז :קקיסומס יטפטמ יפ 5ע כמלמב סטעכס ףוק
 : סיטעמס ילעכ ורקכ | *'וכו סיטעמק ילעכ יכונככ
 תובטסמס יכ וכ ןמיס סתודו6 לע רמ6 רט \רסי יככ
 ןוכו סכיב לידבסל * 'וכו סיטעמ ספיר רטס תוכוס
 סולו שט "סב ירזוכק ול רכוט סידבועק סוטולפק
 סירמלקבו תועוכתכו מב 'זכס וכ ןמיסכ רכס ןווכ
 סמ וכ ן6כב ופכוכו סמט סוכמכ 'ימעו ססירסל ןיסס
 * "וכו לקפמס 36 סוכירכ סכיפס סיכו גכקע רמלפ
 = 3(רשי יכב סקו סיטעמס ילעכ .עונככ גקוכ ונסכמ
 'ולמכ וקדקדי 3 ןוכככ סמעמס סתש במ ועיסי רסס
 טתלוז וקדקלי רטסכ .סוכוכב .סיכונכס לע .תוכככ
 סיקסס תויסל ןופו ורמסב וכץמיס סלעמנ רכוומכ
 ולמ5 סזפ ךמסט וקזו = * וכו פולמס תוק7 סייקפ6ק
 סמק שש יככמ 05 יכ ןפכ תורוקע וכו סיריסכ לכל
 לו תודתיסו תועוכתק טפפב סילוקסס וללס סיריס
 - םמוטכ ורונכי סירבו םפרמ6 ורטס יכ + ססיפל וכפ
 ןוקת 9וסט סע רתוי סלועקו קליעוק סלעקל ב5
 תפוס סלעמסו * לקטעכו הדשכ ס(מס ורוכסו ריטה

 רקכ פק



 רמאמ  הרוהו לוק
 םיזורסק לק6ס סמו * עו 2ע ן[יס ךומסב ר6כתק
 ירזוכס ירכדב .סלעקל סילככס לר .* וכו םירומ6ק

 וכסכ ססוי וכו סירכוסמה סיריסכ ולק6כ טמ .ןעיס
 םיכוגככ וכ כתכמ סנה יפ לע .סיפכדק ל
 סיקת | .סיסעמק .ילעב
 קית ירסזכט יכו נכל 'בוכק
 691 יכויבטס עשה ירפוס
 תכסזסכ סכיט ומכ יעמפש
 קל קתטגמ ןי6 סכק6 יכ
 קפלוקק | ףקות = סזעמ-
 תוכפ ןי6מורמסכס ירכדב
 ועלכס ייריטק כנקמס 06

 יככ קונוכעתל 06 יכ סכופ |
 * סיכו6 .תועמטסל 076
 "יקויְה 'ירבדק סי6כ הכו
 ןוכפ 'ן ?פומט רק .יפמ
 ריטס תכ65מל םיו 51 תלקק רפמל ולושוכ .תיטלרב
 קעו6 קמו05 סידפוימו .לכפ .סיללוכ סילק סו(כמ
 ₪9 תומולפ תנקט רכז ןכו ריעכ ורפסכ וטסיר( סֶרכז
 תוכורססק תויתו%ס תוכקטק ססוריסכ .סיכווכ ויס

 תנק יכ רוש ןכו 'דכל סתוירק ןטוכ תווט ויקיפ
 דס קסמה סיקיט סקירימ יכקמ ויס 03 תוקוסה
 ךרד לע ויסיטיפכטקו .סוכפמס רמופכ דוקכס ךכדש
 קפס ןיסו ןוגככ ןורספה וקלי קר 706 רפסמו 706
 * ןוקפפ לכ וכ ופלקי 65 יכ רדס קזכ סקל סיקס
 לע קולפו דוד תורודכט קשרכס יכפמ סז ךכ יתכתכו
 םיו + ורס 59ו 3קממ 65 כלב 65 יכ ןכ סקיריס ויס
 סויס סיטויט 136 לע ן רפי סקס סיליפל סיקש רמו
 ןופעה יריטכ סיכסל סילוכי ויסו רכ סכרד סיב 6ליכ
 תורודכ ך6 ותומילט לנ'כונרכ ססכ ומוסל וכרי 6
 סתוטעל ןק סיכר "כת קיריטכ סוכע לע ולכל 1300
 690 דע ךרדס 7% סענע לע ורכקו סקע לקזקפ ןק
 רכקלו קוחד .קז סשיכיו .50עסו ןימי תוטכל ופכוי
 וליספי .קז לכ סעו תולככ סוטעל ריעסלו רססלו
 וכ יתכרלס + סתככה וקיסרי תוספל 1 סיכייכעס
 םיו = * כע סתוכוכ ךפסלו סמלו דוד ירי לוככל
 סנעמל רכוועק לכ סע קמונע סמכסס ו06ק סל
 ול נתכו = * תכסומס 6קספב (בימ קש סעו וז (קספכ
 קטע 6למו קיל לע וכרכוט .יכמס רוי תוסרס.יכפ

 :ןכו ןולסקס וקכמי קל בתכש |
 ו5לק םילכדק לכ 'וכו ןווכמס יכ בע ןמיס

 ןו טס וטיטפ יכ תעד ללכ5 סיעיבמ 8
 סיככסל לקטמב רכוסווס ןע רתוי ליעומ לקס תלווב

 טיק טיפש "מס | לנש
 ןמולכתה 6וקס עמוסה .ספכ 36 / רבדמס טפכבס מ
 ןמיסכ .תרכזכק סלעעה 6יסו רוכדב ןווכמה יוכעס
 יכו6וזכ רטסיריטק תוכרעמ רתוי סימס םוסל יוטרטע
 יכב סיטקוי לכ יכ * ולקטי לוקס תודעיסו תועוכתס

 לספמט קעע סז קלוז חכה נכה ןושלה ןמ ןיוכמהיכ רבחה רמא כש עוכסלו עכק .םיכקל 6
 רבדמף שפנב שיש זרמ

 לע רמגזר ול ;דנוכה תאוו עמושקר שפנב
 זבורברלש ינפמ זבוכפ לא םכינפ אלא המות
 כל" ומכו בזסבש םירבדח לע הלעמ םירמאנה
 "2! ,ופמ שבורפס יפמ אלו .טכירפיס יפמ ורמאש
 חקספהה סוקמצ הרימעבו הפ <יעבש ירברש
 + ךומסה סוקמב הדמתהבו
 ה'נשו אהימהמ תוצירקבו תוזימרבו ונויפרו

 וקכ עיטסשו עמוס תבוכ
 ןונו יסק סז ףוסכ ר0בתיס
 :חע ןקיס לע ס69ק1 וז
 סיספב סוכפ ורכ7לט יכפמל

 ןיסו 1796 ךרד לע
 650 ךילופ על רפול ךיכש
 שמס רק רכל רס6' 270 קז
 רושיכל ותטדקקכ ןוכת ']
 תולובחת סכר ל! תלקק
 ככ | יבוכטו | סילונלגו

 ומיביש ילכ סתוסעל סכמס .לעלמל רטפ6 סילכלק
 ₪91 רובי לטיפ לע 01 ותכוכ סיסוככס סיליקט
 רקסימ וזכ רפסב סבינכב קוטעל רטפס יט קמ םרפי
 רמפכס .ןיכיו ךכ תימעטכ תיסע כוטכ ורובסב סד6
 וקכובי 65 קוו ספעס סע וימועכ סיס ער יכ ויל
 וולש ןווכמ קמ ךפה פוקס רוכדס יכ לכל לס ופונמ
 סורקממו שוקק רובדק יניטממ ותוס ןיכי ך" ולמוס
 16 ויכפ ועלשיט רמו6ק יכפ קפרממ סש ויל6 וולס
 "6 לס מולכ ולוק ןכוקמ 15 סעוכ סד5 יכפכ וקוכוי
 1 ורמו%טכ ורטו6 סלפט ךרדק עו תסככ רכלס
 ער וסש לבד רמוסס ימ תכובתב ורעס ךס וטוטפ
 16 (וסס רכד9 ךותסיט סירס5 סירכלמ זס ויכיעב
 יעכס ,תכס סזמ וכמ רככו סקי\נ פוקס רכלק ךומסיט
 מקנקו רפסכ ועוטעל 7ע קסק טז לכו קכרס רכלק
 : ןפכ .לע וכו לוקס תכוכעו סיכפס קץרןכ ןנכמכ
 כופכ ןוטלב סיכיעב יס סזיערס + תורכקו תוזימרבו
 מכ פוקס ךוכיע ןומורי סמו (וס בוי5)זפי36 רמלמכ
 סיתפטבו יכיעב שס סנילקסו * תויתומ ךופסב ןוומרי
 רככו(ו93סמ)ויתפסכ ץרוק('ו ילפמ)ויביעכ [כוק'מפכ
 לולב קפכ 6 למלמ סכלסק* רפסב \(יפיטכיז'ק כפכ
 תוקו6ס ש ססילכד סעוכ ספרכב תוקכ ירכדמ לס ןסכ
 תועוכת טע סיכפק ןוקתו תופיקסו תווימרס ספעמ
 וכל לכדו רכד 355 יורק לועיסה לע ףונסירבי לכ
 לוט סתיס וקיכוט וקרמ יפ לעם דע ועבט ףכס תק
 סוטכו = * ףונס תנכס קזימרכמ קזק קכסס תשיר
 וטו כר קפורתל וטצעו ייפ ןקלק פ 3703 ךיכיע]
 3% דחו = סיכפ רק ןויפרתל קמ ןויפרתל ריס ךמ

 2 9 5 רליתקל ק

 רובדה קזוחבו



 רמאמ  תרוהי לוק
 תורקע ספ ריתסל רעש ןכחוי ל * סימל5 ספ ריתסל
 ץילמק יזכפ לכ סט ו5לכ ךיש 'וקוככ ך' קוחתו < כ
 רוזומר יע רקליט קמ ערבטה לע סרומ סיכפ רת יב
 תכלמס בוט לע .סלומ סימל קפו * יושלכ תוכירקו

 , בע ןמיס ינש
 לתויס ןיכו פמ לוכד .סטכ .תיבוכמק 6יסו סכוקכ
 ןויפרקו .קווחס ת3לוטמ סעט ,פרס קרימ6 תרמסכ
 סוימכ שיק סנט סרכז סלקס תונירקקו .קוזימרסו

 רובלס ךכדמס מכ יכועכ לו ליפוה ספק קיולק

 לע תוכוככ פולמב סילבלה
 רכדל רקמת .סיבלע ןוסלו
 קרוי ורקע ספו * תוקכ
 סמכס ירכל + קסכמק לע
 יכל לע .ותעדמ .סטולמו
 * סכל יסכפ קדלי כ 'רקש
 יסכמ .טמס ללככ ול טלמבו

 סילטממס ל זכט ץולמק
 וכ * סללכמ ו6ילוט וקרמו
 למל סכוס קמ סיכפ ר(תב

 ייכְו6מימכובורפלכ(לקכש

 'רצקמש'ועונתו הנחתו דחפהו לוהיו הרגהו
 רכדמה רזעיש רשפאו 'טושפה הצילמה םזזכ
 ןיבהל וידיבו ושאר לכבו ויתובגווניע'ועונתב
 רועישה לע הואגהו הנחתהו ןיצרהו סעכה
 קרראשנרשתו תאזה תיראשכו הצור אוהש

 םיקומעו םיקד"ינינע ואצמי האויבה וננושלמ
 םכוקמכ םכתויהלו טינינעה ןיבהל הב ועבטנ
 םימטמ = םהו ינפב םינפ סהש םהה םישעמה
 םסוקמ סכהב ןירייצמ ארקמה הכ סצרקי רשא

 16 * וכממ לזעסל יחס
 "לכלק יסטוספ'גילמב סכר
 לוקכה ירדעכ תויסב קכבש
 סלעל סיוטכס סיעעטסו
 | = סיכפכ סיכפ לוכדס סוקמ
 רספסו :ךומפפ רסביס ועכו
 תועוכתב רבדמס  רועיס
 רעוכתס "וכו ויתוכנו ויכיע
 סיכיעס תוזימל סכיש לק
 רכזס סיתפטס | תונירקו
 'וחיסכ ןונכ סק קל קלעמל

 05מ סימל הפ  תרקקבו
 סתומסכ ופרט קמ סוקמ
 קרוקפ קמ רדנכ ורקע קפ תרתסבו * וכו קי:
 סילתוכס יכסס סב ולקפתק טלכוייכו6וככ כיס 6

 * יכוקיכיסופסיל ססיתפס לע סקומס 6 וססי רש
 יכ * ןורכזקו * רופטק יקפק רולס וכייס * קפילומימו

 רובד סכטפמב .סיללככ ולס סיסכתק תשמק תויסל <
 סקס הכסקמס 56 סיטחיתמס .סקמ סשלסל = קשע,מו
 זמר = + ןורכוסו : סקיקלק לודסו סירכדק תכמס

 "ןוסכ ומר סירסמ סיכסלו > תורקע ספ ריקסל ורמסב
 דנככ סיכפס רשעו * רוכדק לנככ סימלס ספ ריפסל

 ומגע בותכס 96 750 ססיקמ סוס םוריפסו  ססעעכ

 לעו(!ע 56קזחי)כופכ ןכ יכ לס טכדמס וילע סכככמ
 קיסו ובו 5כ%מ ץע לכ סזמו קומ ותפס לע סלעי לחכס
 טחיתמסו סמכסה לע יכ * ספורתל וקלעו לכ(על וילפ
 ויש סחייפמלו רוכדל 6 וקלעו :לבדמ םותכס סו
 ומיפ%ש לובי 0 וסלעו ורמ6-.לע לוק טלדמ ךרד לע

 רכזו = דומלת סכירכ םיננכס ידימלת לס סלטב קסיס
 סכרפט שמ .ליתעל ףיבכק דעיש קמ ול סירכדל
 65 סרקע יכֶ .ורק6כ * רבד ףעו 96 תועל תעדס
 תקטמסל זער סרוקע וכר יפו ילסכו סכר יסנפ סדל ו
 סירכדס כלמספ זער סכר יסנפ 'וכו וככלמ סירבלְס
 סדנקו =: רומפכ וכו סיכפס קרבס זץר ילקכו וכו
 ('נכו 5סימת %לכ ןטספב םירכד לופס רול הכיר
 קזכ ללכ * תועוכתו = : קל סות ןופלמ * לוסיה :ללש
 קכימקס : טרפב רכזט קל תלו קוילעפסק רפי למ
 וכויפרו רובדק קזוחכ תר;עכ יפלבס יס + סטוטפס
 רויס ןיב סזב .טלפס ישו כס דע רסוט .סז קלווע

 ישבו קלננ סיכיעק יכיבב ?;רלאשה םנוקמ דירפמו ךומסהו קספהקר
 ךלוקו ר6כמס מכ ףכויכו

 סתושכ 'ונירק 16 תוויפל סמכ 6רקס) סייופר ול ןימו
 סלש ככ תנכסוונ סכישט <טפורבס פרכוסה : וכרכומ

 5ם('פי ותק סשורכו תרכוכ יס קר תוכוטלס רספכ
 ןופסלק סלל לפיו סרקמ סנו קכיכק קרפסיו קול
 ןוטלסו מ6ב קכ ןמיס יעיכרכ רפובמו"סלטמל רכזו[כ
 קמסו סל6) סיקל6ק סדמ) רס6 .קפורכק תיק56ק
 :נכמ קקינפק קפס .ילכמ יס = וככלכו וכיסל לע
 ק6ולבס תרכוכס רק05 ורבד לפכו * 'וכו תוכוסלק
 קמכמסס ירח6 סכקעו סרני ד 65 יכ ךעילוס ןעמל
 ו ות6מ קסורכ ןכ סנ ליס לכס ףרכב כמ קילע
 רמסמ ךילע סשקי 56ו *  סכרד תיטסרב סיכת ןיסמו
 ק6ולב 6יקס וכרמש סע 1גו תועס דס קיו כוקכה
 פרקט בותכס רט 6ל רספמ דע סלק סז תבוסת יכ
 סתומט רט6 סימטס ףוע לו קדטס קיח 50 קר תוט
 ןויפע יפמ ול לכוס רטס ןומלקדוסימ ורזנכ סק סג
 סנפ תורוסל וכוטל לע ותלעי'וכו סכ ועבטכ :רומטכ
 ספוק רמ6 סזמע ןוטלס סע וקרככו ויס סיזועטק
 למס ןכ לעו וכרכזט מכ סדש לם וככלכו וכוטל לע
 רופסק סתולו6 לע רטש סימעטס ול6כ סכ ועבטכ
 סופט לפס דלועו וכ סייעכט סק ךלוס ככוס זק
 רט ררועס ןיב ןיפ פ סורדכב 316 רבכו .* ססיכסל
 < םקופמ סיק56ק רות רפסב ו6רקיו ביתכד י6מ בר
 הז * סיק56ק תלי רפסב * 6רקממכ וכיביו לכט סיפו
 : סיקוסכס 16-לכט סופו : סורת סז יטרופמ :ץרקמ
 :רפַבְפיו = : כע סיזועט יקוספ 115 = 6רקמב וכיכיו
 רוטט קיסט קפס ילכמ ורק( "ל ןמימיטילמב וסייבע

 < תוככ



 רמאמ הרוהי לוק
 "יקעטסו ץכסקו יטכסו כססו ןונקסו (תתקפכ תוכבלכ
 סיזגעטקו סיכלמס בסופו עס דע *'זכו יכסכס בלב
 "וכו הטטמ .סלכקב וקיקעס רטפ ססס וכוכב פועופ
 ספ יתלבסובדס יכערופל וכ סכל * סלקתססו :כע
 6 יכ דמועמ יולפ וכלוע
 ןוזפחהו * הדגהה ןמ לחתההו הבושתה ןמ | וקו סמוכמס 55 ןיידע כ

 זשהברבוחיש השקבה ןמיווצהו ןותמה ןמ ןמ .:9מפמק (עוכ קקקכס
 ;רחוד אוהש קפס ילכ

 אל לדוסעק 5 רבוחמה יכ ללוסטק חפרובחה
 ךמוס אוהו תחא ךרד לע אלא ורמאר ןכתי
 ףומסקד סוקמב דמועו דרפנה סוקמ:''בורב

 : לודג חרוטב אלא הזמ רהזהל ןכתי אלו
 ;רלעמ :רתחדנ זרטאנ ירזוכה רמא נע

 .?ררעמ רובעב ?ריעמש
 עמשנקר קרנהמ לולסק 5 רובחקד יכ תיגינע

 תילכת וכ סכר | * כל בק
 לכ סלפוי וכ רט לופס
 ץורס | טפטמב = וקלבק
 :ינסמס 6ופכ פלקכק (וקו
 יכ 3ריסורוכס לכ לכוןכיש
 [ק ןיח סכלק סילפס תו ע
 סיבופכס ירכד רוסיּכ לע
 לס יתפועסו ותופס 5
 קספסס סוקמ .תעד ןעלב
 סוקמ * תדלפסו = ךומססו
 , בתיו קכופתס ןמ ס55פק
 דע ומופכל :סזו ועוקקל סתוע סו סירכזועק סיקכקה
 לסכ קעיבוו קכרס 2955 סורוכסס ובר ומכ וכר רטס
 רמ6 סימעטס תעידי רדפק לע וכתסכ זו 'לפו
 יעעטס ויס סז ילול וכ קמ דע עדוי וכתס ןוסו וכספש
 רכלכ 6 סכקב ססיכיינע לכ סיטיטומ עודוקכס סע
 סקלס ;מכקה רכחמלו ולעסב 'פ מיס ףוס רכסס
 סתכק לעוכדקפס רטפסו וכממ יפפעב פולוס תפוש
 דמלו סכ" 'ע וכו סיפורופק )ע ריערכ ססב ןווסו
 'ק סמ לע וטוליפ וכ סיעטסב סל'יעק עט ₪קכ סמ
 דכמ ( בכ רעש ףוס בקע 'פ ) רבו ךויעע -לופ ךיקכס
 סיס <> וכויכע ץיפמק סימעטס בעב :נינפסט סמ

 מ ותנוכ וזש ימו ירובח

 = רתי 56 לטתלו חעבוד) וסל ךפ סיסו ויבע ךכיע
 םפככ טיט סמ סככס לכ *ותכוכ לוט יפו * סיכייכעס
  י'בוקפס סמוד:סלסתכ רבו וסכ עמ\םס םפסכ 370

 " "רוק רטס סעס סזו 5קסעו סלפכ ילבוקמס יזורסס
 "מס ןכתי 65 :תכטמכס סקספב סני"'עו טס יסכ סס5
 רטס לקסוס ןכות וילט תופי רטסכ קש ךרל לג חל
 9725 15 ןתכ וירכד 5כ תו םסרכ ףומס ןויסע וקמש

 כורכ ךלוס פוקו : ופסי וופ לעו וכפי ריטס פע
 לומסי ויתפס סכומ רשסכ יכ | * "וכו דרפכס סוקעב
 וכממ תוטכ יתלכלו ריטס .כ6למ לגלל וטעב לסכתיש

 סלקי .סזו דרפכסו ךואסס רדב ץורפי = * 5פמטו ןימי
 כבול ותוכרב וסיפ) סדפס ל;עו = * בולס לע ול

 65 יכ דרפכסו ךומסס רוי תופרפל ולי תובותכ
 :לרפססו ךומסס ןיכעו-ןיליפי יקליטכ קל לק קפ פסול

 פק נע ןמיס | ינש
 טקידעכ ביסלס) סוררוטלס ונקכס קמ ?וק ליכזקט
 לסומסו"קז ךפסו תרכומ סוקלכ ךומס 'עתתסקב סתחת
 סוקמכ ירככ דלק סעכט יפל סדוקכס ככ תל סוב
 לע ולקי סיללוטקסו פוכימס סוקמב .((ועכו סדלפס

 יפכ סז ףופק קו וופבסענש
 ומכו עוכתל ו6 קו סכרכ
 תלכסמב ל%וכמעס ספעס
 בי בי ריש יר  ןכמ6ב
 .* ריִמז יִל תולותבה

 בכר לכ ריבר לט
 ןוע תִכ סב "ערקו
 .פטס .רפ6.ןוע ול וכזכמ
 .ןכקלב ומגע ןימס .סזש
 ו סיכסע תרכְְְב

 ןיע סאמ יבצ - סעכשו
 ןּומִא םיקמ לֶאְו .ןואו

 וכ ומפסכ לפס יהל

 סוקמכ .ץמקכ דקכיפ יו6לס ןוע לס ןיע יכ תוירזס וב
 ןוטש ף5פו - דתי עוקב ףוטב ודקב סוס סכס קרכומ
 לוגס ףטחכ ודוקיכ לע רכע ילככ דקכו) יושרס
 כתכס סמ יפפ וכ )"רדב ץרפו סקנע סכס קתוסל
 וש סוס :ל1עפ לקסמכ | תומטק רעשב .לולכמק
 "יברס ץוכקכ סכפפי קל לכומכו ךומסכ ימככ סלועל

 :ךטס ןוסלכ ולןוטמ סיס ולייפו-(םיבומא דע וקס|

 :עקתו תפל קלמב יוכט לס( יוכט לכס ןככו (כ ילטמ)
 .תכוכתמווכט תרכל סיד וכ ןמסכ יתלכ .וקעב רתו
 וכ *תדכ 55 רסס סדוקכס סעט תשוקוכסכ סלעס
 :סוקזמכ ךומסכ טמקטסל סכו )עס \ע קכשמס די סב
 :וכסל ףלפתמ כיסב 9ת6.לוק5ק טז קכקו * תרכוקס

 דספסוכ םיו פע ןמיסכ וכ .ורכזוי רש6 סילוקלקס
 : סיסייכעס תככְסב רסוכמ /

 לר + וכו תיעמס קלעמ קתסלכ תץסב >> גע ןמים

 סכלנ6תוסדכ ןקדככו סימפבו 3
 2קסמכו סדזקכ ספכס רובסכ סיונפס יעמטס סלעמס
 רפ< קלעמ יכפמ = = סיעמוטס וכו וכ וכסי רש6
 סע םיככסל תיכויכעס סלעמס .(יסו .קכמניס סלועמ
 תלעות לוקס .עעועס סםפכל רבלטס שפככ סיס
 ועִכ לקפמס 55 דכעוסמ \יתלכס רוכדקמ ךשמכ
 ורופיב .כיכס ךכוסט סמ וקו = תומדוקב ר6בתכש
 סוס רוסטסו וקרמסכו = "וכו רובסס וכ ורמסב
 < סימעטקו תודוקכס .תרוסמ וכ סכר סיכויבעס תללוכ
 קוק פרוסמיכ מדוקכ רכס לט וקעטמ וכלכו רכס

 וכליב



 ףמאמ | הדוהי לוק
 סמ ויכפ לע חפט + פור ימ6 לכ6 :  יכיסמ .ומלוכ
 יזורסס ילקטמ 'וכעט תחת וככוסל סיככסל וכל גרוקש
 וקטק ריטה ייוככ קטקל וכמעכ סב ענכס סתספ יב
 : וכלסזפ סמ סכוכק דספהמ וכ תויק סע וכ רוכב

 הע זעועהעדע ןמיס ינש
 .:וככוטככ .סיקרוקק ןיכ

 | ףיכ לכ וכנכקט .יכפמ רכס רקס חע ןמיס

 | ,פועוכת 'ג יב וסנכק 63ו סיחכ יש
 | קקש קז + חכק 36 קטוכ ר בדה כו קפל 'ע 0

 וכתועתמ וו .רע ןמיס
 חדוה 'וכו ,

 6וה תועט יכ סוכ 8
 דנו ךכ5 6 וכזגע תסוטל
 תיכויכעק קגעמק וכקסבפ
 דנמ כ'ג לכ ןנדוקכ רכוש
 ןכות  סידיספמ = קוי
 סוכ .קכוכק\ * כו וכו
 ככקכ יכ ךופסכ ץכיפ עב
 סימעט | תולוכנ | וככוטפ
 \רשי יככ טפסומ תודוקכמ
 רתי (יירקס יסכת יקודקדצ
 סכורקק תיכרעס ןמ למ
 ןכט לכו תוביטסב וככו
 וכל ןכתי"וכוטלס ר6ס לכמ

 סירקלתוו וכממ קברקויקפ |
 סוספסלו )יסתסל) 'לורקב
 ָתִמ דחו סנ כ ליחס
 סופו וכתלוז וילע לכוי לש
 וכיכוכ רכססו [וכקק סלםו
 'רטי יטכס דסי ףסלתהב
 קפטכ 706 סכס 5
 סידחק) סתויס דע סרולב
 ומגע דס רפסכ סת6ירספ

 'פ יס רופיכק סילטימ ומ
 59 וכ כ רכד רט( וה
 וכלכזט ריפק לוקלק יד

 , כ
 י הע ןטיס ףסוכ וקלקוצ
 .תקולקמל רכה ביטכ כה
 קודקל יפוכג .תסירְֶהכ יב

 = פכזוו לועו * כע 0

 ינא לבא * םינינעה תללוכ תאזה תרופפהו
 םכיחרוט םכתאש םידוה*ה להק טכתא האור
 תרוקהלו 7!9פק 9 ךובחה ת"עמ לא עיבהל

 תרירבעה וסיגכתו תרומואהמ טככתלוז

 .1 םהילקשמב |
 וניירמו וניתועתמ הזו רבחה רמא לע

 ונתחגזד ונל יד ל
 ןכוזר סיריספמ ונחנאש אלא תאזה הלעמה

 והבישנו ;ררבחל סכשומ תווהש וגגושל
 : תקולחמל

 : הזאוה ךיאו ירזוכהח רמא סע
 חבישנצ האמ תיאר ארה .רבחהה רמא וש

 סה ולאכ ארקמב יארוק
 סנירבחמו תרחסו רעב סכיקסופ רחא שיא

 : דחאכ םתאירק
 תורו הזב יתננובתה רבכ ירזוכה רמא וע

 מכודאב אל והומכ יתיאר
 ץרוקכ 55 קורט מב קרז ןכתי תלו ברעב ולו
 זראזה הלעמה התוה ןיאמ ינעידוה םירישה

 קיספת 5 (ותוא דיספה ) ךיאו תאזה ןושלל
 : לקשמה ותוץ

 ןיב חב ונצבקש ינפמ) ךבחה רמא ףע
, ְ , 

 מלעכ סיפכ יכט ורבקתס . 33 ב? תלו םכוחנ ינש
 סיחכ כס קכ ונכקיס יכפמ 5( תועונת שלש ןיב | ןוטס [מקכו'סכ ורסמ ןכ לע

 קחדה ידי לע אלא .תועוכת ם9 ןיכ סכ ּוכְכְק לו
 ךכיפל יכ סכ וכנכקכש 5( הטונ רוכרה אבו)

 | לק רובְסְּכ תופרקמה מ

 | לכ סלועה .ת6 טיערקפ
 לככו * סוס קמ ועדי 6כ יכ
 | וככימי כוק6 ביטכ 60 תו
 | רמ6- תש ורו6יכב .ריכוקמ
 | סוכמש סור וכינע סרעו
 | וכָכ רבדו תעד סור ה סור
 \ ןוכק = וככוסל לע ותלמו
 | סיטלכ קטל םיחכ יכטק
 | ןומלב 5נרוחכ יפָּכ דרפי

 | ולנוחסכ ויק יסיקלקלקה
 | "ימכעכ סופכ יכש דסי כ
 | לולכזוק כתכמ סמ ךרד לע
 | 16 תויפוק רטט תסיקפב
 | סיסכ כ ורָכתתב ורעקכ
 | דקסק קלמק .יכטקיכ ככב
 | וכל 5ל0 לקו ךרוכל

 ךשמפ = 036 וכילט קכק
 | ₪ * ותק ונוכלהַה

 ' כע וכו .עוטש .אובָא
 וסכ פסכ 'תכ כ30רֶקו

 | רקס סמ יכ עד סל לגש
 | אשד וס רכז דיסי ןופ)
 | ףטק סכסו אָלַמ לקשט לע
 ףיסוקל וכ םסכו סלב סכ
 םנעכ קכ וס סנ כקכק יס

 קבקכס .ןוטל לע .תורּוקל
 ףספקסכ ככ יכעי וכו

 ז

 6וק * קלנכ לק6קו סלעכ

 תטדסתמה סוס ק\עמס דספתיריפס יטקוקע'לילקה
 ריכעי קז לכ לעו סדנוע לע ססס "לוכגק תוכניתה

 : תוכסעכס תוקספב לקיבה

 קו רופיכ ותדקס + וכו תיל ל .ןע ןמיש
 : דע ןמוסכ

 : 36עוסי ףוק כרע יכלעכ ₪ = זע ןמיס
 תפיהקכ רומל וליסכ יסירימק %לקמב

 תיכסקקו קלפקק תמלטק לליקלזק קלע/קיסיליפמ

 רח< סביס לוכוו מל 'פ יס ועכע רבסס רבל 6
 ולמה דע וכו ןו6ט 6%7 ומכ סשרכ ףכ ךוסע סב
 "נס = = * 56ןוס רוס ולכ קסרכ חכ וירסש (ביס רספסו

 עבסרס וילע רסס דסי סנ סיחכק יכס ולגכ קול נסב
 וםכו + כבדי סכו תוסכ רפס תלחתב רמוס ןתי
 ןמ תש"ו .סיקל6 09" וכ ןישוט יכמדרכסתי קלעס
 סג + דקיו תמ לע ורתי 'פכ וכד סכסכו * וכו ןייס
 סיפוס יכט לכ סירו קס םיו בתכ 6ושק רעטכ לולכמק

 :ףוסכ |



 חרוהי לוק
 * חכ וכ 6 קפלס .'כ'ע "וכו סיחכ קלשס ףוסב

 וירכלכ סכוחמ סילכס לכח קכוכ כיסכ קכפכ קמ,

 לע וכתכוכ) )כ ןיכע וכיפ"ןופפרס יכ ספ * 6
 קיקי יכטקו * "טכמב םבלכ סקמ כ סופט סנטה ילכ

 6וק .כיכס ןורסו = * סכולקקל קוקישסע ןורכז 5

 וכסכלט רממס תכוככ רקעו למל יסיו יטילסק שכה

 יככ סכסק יככל ותקלכוליניו ופובי = * וכוסיב לע

 %ע סוטלק ורפסב גויס מוכטס לול יכרכ סלוק*

 ככ סיקלקלמק 600 סוס סכקק 6וק * םוכק קוקו

 כל קמידק ןיד 13 קיס לומיכ בזרס ורכדכו סוקע

 ןוטפ יכו6ה .ןמיסכ יכ קפלת ה - קמודקבפ רכל

 סע כס ורפס שרכו ומשלב תוכלמ רתכ ןתכ םלקק

 יכרעמ דוד יכרכ דוקי יכרו ורקסב וירפס ירפסו נסו

 לע כל ןוטלס יטרס סכס ויק 'קכס 59ָכ  תכילממ

 סילפס סעכר* סילוק ותכמסמו עוכסחמ יבטוס לכו
 רפסו דוקכס לפסו = * 3פכ0 לפסו סוכק לפס סו

 סיקטק סקכ ןפכ סתעכרל 0300 סילליקו "סקרה
 בר וידי רט6 גוי קדוסיל זס רפסקו -לכע קמסמ

 ומברתמס עכ5רק .וכליכי ועע 55 * ברע ןוסלב 5
 ' די תכיתכב ידוע .םונכ וס לס םדקס ןוטנב
 םחיתמ גויס קדוסי 5וק עו ברקס ךולכ סע קת
 = 5 כינס רמ6 קולקלס ינוכנכ רבקה סע סיכסמו
 ' סילח6ילבלו תק הפס ויקפס לע סקומס 6 6סכו

 קדוסיל ק6זו * קיקי וירכלל רזעו וכליככ ומעט 560

 ורבי 55 סוירכעס יכ למו5 לועו * וכוסלכו ובסככ

 קקספסס סוקמכ ס6 יכ סימלעכ סכילט סיקכ יכט ןיכ

 עכמסכ סוס סע ףוט רכסתי סו * סירובדק תמלטקו

 סוקממ ןוח עעוכקמ יכסס .קעירס6כ 16 למס

 יתרכזסט ךלדס לע סקילכל לכב ועיעוכתו קקספסס

 ועמשי ורָמשי = ומכ קלמק עלקקכ שוקפ ושב

 5ע כ ןכו ורמ6 לע + וכו עכ סמו ןכוט ןיסס יכ
 :סיק56 /0פ* = וירככל לע ףסות 36 = ורפמ
 56 טשי 56 י לעמש = שו -יבלרתסב פיו
 סלכ ק6י0% "מש 63 דע ןכ לוי יךכל יכל

 יסקילק6 פיס סע סכממס רובעב סכורס(כ יעעוכמ \

 ופוק ומע יו ועכ וסוכיו וככטי קקספסק סוקלכו |

 'ג ולכסי 65 סוילכעק יכ תעדל ךנ שו יב"

 תויתופ וש קס סט ןיפפ סלעב תועעוכפמ תויפוס

 (רוק ןוטל 56 ןוטל סכעמסק ךוכ\(ו  *לכע לפסק

 קודקדס ילוכב ליכנכ וככופ)ל ורמ6 רמ6סירוככ לוקל
 רכסס ןק * סיעיכסעו סיוט סילכדכ וכת% וכיקפס |
 ביסרי וכוסל פורככ 6וק ומע = * וסכעי ןויססו רק
 וס תוכיפק סידעכ ססיכט יכו קלעי ורוק לע ויפ

% 

 בכק חע ןמיס ינט רמאמ
 וכ פולוסל וכ6ב 6% יטילטק שס לעו "מל ווק

 רכס .תבוכ רקע סיס סי6רפ סיחכ יכס ץוכק לש

 תיטלב וקו סיחכ יכט .ןיכ .סכ וכככקט יכפמ ורקסכ

 סיסי .סז יכ טפכ כיטקל וכתב סו לכ .* וכטקוכמ
 וכפכט 6לו * ןוטלק קועמסמכ סלכש וס לוכ גס ססל
 יפופוימ6שילק ןכוק לע סיומ'תויס ולב וס בורק יכ
 קפלמסזכ סטעט עבסלק פעדכ רחוב סוס לבסס יכ
 תוחכ רפס תלספב ורמפכ גויס סדוסי לק ירכדל
 3180 יכ קלקלעל סרוסי יכל רע(יו * 0560 סירכלכ
 סע בד עעוכתמ ומ ןייס ןמ = 0" ויס רקל
 וכ סוק36 :9* .תלמכ סזעי קמ סכקו = תלמ
 וכ סיעעוכתמ ןילוס יכט רכסל ןוטלכ חכ ןיא

 "וכו רמו" 'וכו ןטק חתפ סע (ופ "ללא לוקיכ
 .וסס 6ופק תעוכקב קר רק65 ותעבטב סותקכו
 סג יכע + וכו וול מסע לו ול קכמק 0% (ומרמש

 רבדל ופככ וז ספירק ןקתו רקס ןו6 סיכז%מ רפסכ
 ע .תיכפ סיפק ספ ףיסוקו סיחכס יטפסמ לע-וכת(

 , סומעטס 53 סיס 55 תמ6 סרכל סיס 06 06כ קככ

 ורפוכ לע .לופיו תלפב קוספ ףוסכו סכת(ב קיספמ

 יכע 127 ונזק ועע שו 1ב'' ויש ןמיככ
 .';קמכ ןייועי 6וטק רעפכ לולכמס לעכ יוחס וילסמו
 קוב לכחס תכוכ לעיק ס(ם סיכיעל קולי סלְלֶסְו

 ןיכ .ץוכקק תרזנכ ספ ריימל גויס סדוקיר'ק תעדכ

 75 סתעלכסנ יוכפ סעילכס קיכ קי ₪ םיחכ כס

 526 כס יכ * סתסכו ייכויס ןוט)כ וירכד 6יכומ קיס
 סויטל וכ ספוסו לוס וכוט) סיס תועוכת 'נס ןוכק
 .שמ פסיק ןעז עיבס 55 ןידע סכמ6 = קסדק ימכת
 .סיקולקלו קיטרפ סע לז לע רכס .עכוכ תילכת לס
 םע ךלמע לע בכיתקו בטו לככס ךנעי% סכל ןכ לע

 םתעו .* סכטימ6 סתעב וכ סרושיכ לע קעסק ץכתט
 5 ותכוכ לו6 -ןוכסי ךרד קזי6 תעדל קפדלכ קעדכ

 יכ ץלכ וכרכזפ סיכורססק וירכדכ נויק קלוקו "לכ

 יכ *'וכו תועעוכתמ תויקוס 'ג ורכסו ל סייררעה

 ןי( סככומ תוקפו סיעמוס וכסכ6 סירבל לוק ןיידע

 וכ וכיכפ) ךטסמ ספוס 3 יכילוק יקלוז יפו וכסכמ
 ייקכק ץוכקכ רופמל יטקעמ ומטוס רטלכ קזס ןיבעב
 וכמע ךי יכ סוסו יכיעל וכל ויסי'ויס'לוקי'כ ולכל כסו

 כ כיטוו רט וס בוטל סיקו'בייכע לע ןוככ רושיב

 סישטכפמס רכסס ירכדל וככטסו סטעט בוב וכע

 *ן6כלו ן6כל קלוע ןולכזכ ןפכלב וכסי ₪ ספמעל

 וכל ירכד טלפפט דע ךכל ו כסרקו יל קחיכק קתעו

 ןמוומו ןכומ ךתופטעסו סלכשו ססב יפ בסריו לוו

 * כטק ךכופ ץכ יקפ"נזוע סכע 2ש קס ילכד לכ לוע
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 יקדז זי ,זדיק ידי ויד

 רמאמ חרוהי לוק =
 קלסב רכזכס ורפסב עידוס גוי קדוקו יכר יי
 עכסו חכק .6וק סע ותיפ6רל ךועס וכו ןופ6לט
 זקע קססכ וב .סד6 6טביט 6וק עכס פו יכ ריב
 ןסוקב דוע סרכוכ רוכזו סוכלמ תוארקנס תועוכמ
 וכ סלק עכו 020 6וק ןכוטס קכקו | : * וברו(יכ
 ןכומכ ונחי 6 סוירכעה יכ 6 ךכ רמ6-קל6ט תחשב
 יכס ו6 חכ סכושלכ כמי לו עב לע ולעעו שלו כ
 ותכוכ * סדקכ עכ לס סח יכ לז סע סז סיטגפכ סיקכ
 ךירכ .יכ למ תיס6רב .6)ט עילכקל ולקי 000 6
 פוקס שוט לכ יכ ךופסכ סמ ל6יכט עכו ,בע ועיבקל
 עכב ודחעי 5 סנ * עכ וס לעופ ו סמ קלמק 062
 תרק6 סנט סט ןיפסכ סלב ףוסכ עכ סוס כי לש
 6והק הלמכ רטס עכוקה ופה יל6 ךמסיט כועס
 ךוכפל יתנגסס וילבד .ללכמ רסכפכט ועכו תמדוקה
 סירכעה ןומלב כמי 5 יכ קוללכב סט רובויס)עמל
 נור סדקכ עכ רסס ס6 יכ סיםגפכ סיקכ 15 קכסומ
 סלקס תועוכפ 'וסמ קקסב תעכומ תו6 רסס רעופ
 סוקמכ וחוכיו וככסיט סילוסה יכטק קכק יכ * סרכנ
 וכוק קס וטע 6עיו עלמב ומעטמ וכרכזטומכ סטפ
 03 ירככ תעכומה לויס תו סקס סדקסילופ י יד
 6 סיס ןכ יקח - טקפסו סמוכמ סע "6 סוטל קי
 עעוכתמ סוס תסירק תכוכת לע וכמע ורמ6מ בס
 וירמ6 וסכה תועוכתסו תויפופק תוכימס קפקטסּפ
 36 ועינס דע (וכירכד .ללכב ורוסיב ל5נתיס ומכ)
 וכ .סוק רש סלעמל וכופ5 תקתעה יתדסי סו סוקמ
 רה6 טוט קתסירקב םירכעה יטפסמ כע טרפב ורב
 ותלוזו קספק סע סתילס0כ 16 קלמק עכמסב סוס
 ךְבי ונוק תש וטע פיו סיק)6 תָפ' רעמש' םלמכ
 יבורסלס וירכדכ ועכעל סבוס ס6ר רכבל ףוס יסלקש
 6וקק .רופסה תימכת ןק ןקו ) סרופיכ לע .וכסכסש
 וז ןמ וכ סכקו עכק יכייכע רושיב לע ולכ6 לחומה
 ררבל .(ךטמסו חכס תויקומ לע כלל לוסקס סלקל
 יכטק .ועכוי 63 קמ יכפמ ומעט .תכיתכב סוס ןיכע
 קספס ספ ןיפ יכ וכי ןוטסלק קר סיטנפכק סיפוש
 תולטפ6 דרפו רטסמו סקיכט סנ .וקוכ: קספסכו
 ו * םיחכ טקיכס ווקימ סול טיטשל קבר סתשיר
 וח .* חכ יכטקו עכ ןוטלקס סיסיט 16 + סיעכ סקיכמ
 יטילסק ןלחק .לספכ רככו <." עב יכלו כ ןוס(רס
 ותכוכמ סדקכ עכ רסס ספ יכ כ (לכמי 630 קמ לככב
 סע וכרכזפ ומכ סיכלמס זמ לקפכ תעכומה קוק לע
 ורמפכ 2ג ףופק .55 סיזעפל טטפתמ .עכ ןוטל .תויס
 לוק .כעופ ול סט למק ם(רכ (וסס שוט לכ יכ סש
 ו5 ספוק לככ ןופסלס קלחקו = סדקפושכ וכו עב

- 

 , חע = ןמיס ינש
 קוסק סנ * קספקס סוקמ שוקו קעט חוכי לט6 סוקמ
 | קלקכו רכודקכ קבפק (לכ ות סוקמ קבק יעיכלס
 | לו ככ דע ויתודוש לע רבד 6)ו ודכל ר6ככ יכסק
 | סקיכט ,עיכק3 .סירבעס ןולכוי 3 קמ יכפמ וכעידוס
 | ני ךכ לע = + דקו סנ טחחכק ת6ס ןולכוי לטסכ
 | .תעד ל ךל םיולוסכ לחי סז לע דל ןיליוו וכקשרל
 קלמכ תועעוכפמ תויתוס ג ורבפי 3 סיירבעס יכ
 | עד רמוסכ קטעכו * לכס תויתומ ו הק סמ ןיש
 | פל "פוט יכטס תעוכת לע סיכסקמ יבל יתיטכ יכ ך5
 | ולכסו 65 רט6 גקוכ ונקכמכ טירכעה תסירק ןפוזט
 93 ססיכיכ סכ סוט דלוס ילכמ ,תועפוכתמ תויתוס'ג
 :עיכסל וכסכ ססס '%5* סלב סכו * \עופב 6)ו חכב
 תופס ןיב סכק בטומ דפי דבר 53 סיסוטק יכט סב
 | קיכמס ןיכו = * תעכומה סיכטל סחותפק קכופ(רק
 | סוכע .תיסילמק סב לכ6 - + תימילטל וסב קדוקכק
 | לקסכ קכ כמי 00 תפס רחש -יכ קוו * סוכל קללוסמ
 | סט נקי 85 ס6רכ קכ ס1-קכטק .סעוכק ועויסל
 שופס רחפו .* ובקסכה יפכ ול ךומסה ופסק עעוכתסל
 *ותמסמ סב סוס טס כמי ל סלועל יכ תו תעדומ
 = * תופוכרו תוכיקס תועעוכתמ תויתוס גויס כס
 י סדקט ומכ תקס סירכעה ןולכוי 05 006 רכדק (וק
 ., "להבי ו[ כ .תלטבכ .עהק6 תו6 סט סיסי ס6קל
 סע תיעעוכתמ תויתוס 'ג רובס .לפכס ןמ וכי: וסט
 קפותפס ןוכס יכ קוו = * סקיכיכ חכ סככי לט עויס
 89 סג = תפי תלזיכ ונרסוש וכ סירס כ סופ ןיש
 500 .תויקל !כעו * סתפו ףוטכ קלוקכק 60 ירח
 קקיכקס לקס ןעמל קקוסכ קזס ןיבעס רוס תיכורב
 תלככ סלופכס .תי6כ טפסמ סכ סכר\ . * וכילעע
 ציכקפ .סלוקל סכוק סוקמ יכ | *לקסק ןנ6 ךררש
 ןמו ןיטק ןמ תוסכק לוטב סרקי סלו סכופלרק םילק
 וטבק .תועעוכתמ תויתו6 ג סירבקמ וכחמוכו םילס
 :וכ נקכמ תרותכ 63 רסס "יטילטל סיתסס ןיכ כ ללוס
 ךרכוסו .תוסנפכס .תויקוסק לפכ דכמ .סז סירס 6
 "ג ןיכבקמ ורמס ופסכו = .*לקסל וכ ודל 6וק סב
 סלעי קומו *  סקיכוכ קכ סוס ילב תועעוכסמ תויתוס
 עב 6רס .וניטק רז( נויק הדוקו 75 תולככמס קנס
 ותסכקמ ךסמיס ועכ .סיפוס כ .עיכסל לס וכעסב
 ויכקש ילסט תעעוכתמ ק6ירק .תפ'- לס וית תפירק
 לוצסס סע ףרוטככט 856 תיטוט יס סנס ס'קלא
 ₪וטכ ןודיכ ותויסל ותודכעמ יטפס כי ל ויכעמו
 ופככ לכב סדוקי יבר דס יכ = * סתע וחכ ז6 וקככ
 תובורג ו6 6כפ לט וב סכפק לסל סקי רמז
 יפלב5 ירבעס .גסכזו ודקע לע בכיתי זסו וס רחש

 :יִבו -

| 



 הדיהי לוק
 7067 לע ורטסכ ותכ6למב ריסמ רפוס טע וכול

 סקס יד'סי ילככ סד6 (6ריו תפרפ :) וגו 3
 סטיפס * כע וכו חיכומ פיסעכו רובל ת6כפ וכיכב
 'וטכמ סירסל קחכ ןוטפכ 6וקק לובלס בטי ךיש קרו
 + ס56ש ןוטל לע .לוזיכק

 וכ פ <> ןמוס הנשי רמאפ
 ןשי סיפ לעו * סדקוט סוטב סרפט סזמ סוכר6ק רפש
 וסוכו רע סיסוט כס טקס סיחכ יכטכ [וכקס ןיכע
 5590 ויס סע רוכדה לול רדס ןוקתל הלוק ףוסב
 ןר סוס ןוקתס 56 תכייעמ ותלכס סכוטפרק סנוכתס

 לוקכס :.ןמ תוסיס סמ 0
 תויתו6ק 35 סעוכתסו ובדה לוגלג רדס יפוימלועומ םהש הממ הז .ךנכטולק דעכ 6כ ףקסהו
 לכלכ ןעכט כמ תוכיתקו ירבעה רוברב אבתש דע םיחנינשח ץובקב | לע .קלוע 3[ותרמל ךי
 סתוק 65 .וכלפיכט .ומכ תרועט ילכמ קרלהק חב ןיוש ויהי הראירק .קנעמל יס הלועה ופפ
 יונו עדוי ומ סט כתכ ןכט
 6וק ימ' כוסו עדוי ימ/וקכ

 סולט ב ןתוכו ןיבמ רש6
 סלועק :(יס = סל6 ככ
 תדרויס 6יס קמסבס סור) = + ןילכ קדעועו סלעמל
 690 ךילכו * ןוכטחו ךיד ןתיל קל ןיסו * ץ75) קטמפ
 39 .סיטעמ .לע תדפקמ .קכו6ט סמקככ | גקכתסב
 לכוי ןכ6 = * הל6טל 55 סעדוקל סולורכס סולכלקז
 קולכ ובירעטב .רט6 וולה יכ ססכתסל סדיקעס לעב
 לק תועטכ וע קלסכו קלס ל שי יכ וככועי כ וע
 רובל .6כ 7060 לע קרוקס סוריפכ 355 רורכס וזכו
 קלועס לע תלקס טוריפכו סדטס ץע סלק יכ לע

 ותרכטל סר ןכ סנו * ןוטסרס ורוחובל * סלעמל סיס |
 סנ יה רוגל 63 דח6ק 'ע בתכמ ל[ וכרופס סמל
 קדמה ץע סד%ס יכ בתכ ןכו  *כע * ךכ קטעיפ דס
 וגפגכ ךיכפמ 6כל יושר סד6 סדטק ץע .סכמ(ק יכ
 6לו ק3סשל תרפובמ סמ ותבוכו | *'וכו רוכמכ ריעס
 סכסש ק6לכ לטסי 70 םישק 6 ך6 + לכ סעדוסל

 דח םושק 3 ורמסכ קעדוה ןוטלכ וטרפל ומעט 6
 לקקיו מלכ סדעס וכילע ק%קקכס סטע ץוסמ 6טסי
 קלועסכ ךשמכ קולו" כע * סלע לכ תל לק סקילע
 6וס מ עדוי יפו = = * לכד קכ 6% כ סכעקל ץיס
 קלועה ילכמק סלקל יכב חור ריכסלו תעדל לדתטמס
 יוסרשו  יסככ .רוט6 םגרדמב קלעמל סכוע (יסש
 תדרויס סמקכה חורו = * ססעזכו ןויעכ קב גקכתס5
 קמסכס חול ת6 ןכ ועכ| ריכסלו ץל6ל קטמל (יס
 וירבדו * םע *-סתוקת ת6 קיסרסל ווסלטו * תדלויס
 קש סעו * סלעמל וכרכופ יטפל סע דל סזכ סיעיכממ
 קממ וכ .רווסכ ומגע ק6לסט קליקעק 593 סס כתסש
 לע וכר6'ב וככרד יפלויסמס ןייועי סיטפוס פכ כתכש

 סד6 .דמלמק קזס ללככ רסזק יתלבס פכ עינס ןכיס
 : סעידיק לתל ק36שק (יק ןיכ לדַכְסַלו ריבס תעל
 לונלג רדס יפוימ .םיליעומ סקס .סממ קז תלו
 תעדלתיסרק רככ = * וכו סיחכ כסץוכקכ,כוכדמ
 יהו = * ורקזכ תיבטק סכוכתק 7נככ 1550 סירכלסש

 תל ןמ .ספיכי ןתעכקכ .רובדה ידרצ 'כ םירחא םיאנת דוע םימעטלו
 ומעדי סכמש + סכוש ןי6יכ ּהחיתפו ץומק 'גישמ הקולחה ךררכ תירבעב

 לע ןוטלק ךלמ דסי ןכ יכ
 תכייעמס תיכטס כוכתס יפ

 טיסו טי ןונלכ תוטעל רובדק ובל רדס יפויכ
 "ומ קלעוול רוטסכ סלירקק 56 דסי רכקתסל ולכויט
 זיהו הירק ילכעס רוכדכ 'פבתמ דע ןפכ 61 : חע
 סיכת דוע סימעטלו :תועט ולכמ קלקקסב ןיוט
 תיטיפטק'כוכתה ןיכעל סיעי במ ול5ק סירכדקיסוכס)
 תירכעכ לוכדק ידלכיכ : סדקס סעכ סב רכוד רש6
 קקוכמכו רכטו סקיתפו ץוכק סיניטמ קקולקס ךרדכ
 וכ רקסל ןכוכו ןומסכ כולל כ 560 *  וכו רסס
 פ6זק .קכ5למכ סימלטק סורוכנס קעק סיקלקדעה
 "קודקדס ספעמ ו 00 סמק =* סטק ימכ6 סלועמ רס6
 "רמסכ ורמפיו ףסכס .תודוקכ לע וכל ןסע פז ירותו
 טלטמ תודוקכק לכב סתוכלמ לשש סיכלמק סכס יכ
 ןןוכמיסו דעכ יכיטמ קעכס רפסמל ודסי ולכע ודעוב
 טתפוסשו  סקו | + סיעול סעכס וילע וכוקקסו
 לנס ועשו האו = לולנ ןמק וחפו האו י לודנ
 *ןטק ץמק יכקיו יריכ ומש יאו + ןטק חתפ לריו
 י קרופומקו ראו סכוקרקקו ואו קליק ועשו "או

 < ויק קוסי'ל כקסו -וה'לא רז- איר סכוינ קוככ רככו
 0סקש ועילוס לס6 יכ רכוכס ורפסכ \ כט סכוע סיס
 36 תועוכת עכטמ קס%כ וכ יסד סטכימ (וק עכס
 * 80 תססכ וכ סד6 6טבי לט וס ןכוטה סכקו
 פסמ סוס ףלסו סירכד כור (כטזס ילוכו 51 רמ6
 6 סקט תועוכתה 056 קכס רלכמ יפייק רפסס
 6כו ןכ ירסקו | + כע | *'וכו בטיס רקכ טדקק ןוטלל
 בקעכ .תוסופ ודיו עדמכו סמכסב ויח6 כרס
 ת6ו .תוקכ'פסב וירכדל קס .6למיו לוקס 'פסכ ריפעופ
 9 .תוכלמ דוס וכתב ופיסלרב דיס סכולמכ לבל
 סתו6 סתפ סרק ופטעמו :'* קולכוכק תועוכתס עכש
 \ע סקל .ףוסוקו תותוסכ ומט לש םי6 טתוק ימותפ
 סיכלמ יכלמו .סיכלמל סתו6 קקלקודיו סקרונסעט
 ו קופוכקס ירבד יתטפס רססכו ורטסכ ולכי ויכלקמ

 סיכלמ 1 2 0 ככ



 רמאמ | הדוהי לוק
 * קריחו * סלוס * ג סק סקמ סולסומכ יתפנמ סי
 *"וכו סל6מ סיבכרומ סור6סכס לקו < לודב חפפו
 לע סתבכרק ןפו6 תעידוב ודי 26 65 ץפססו *כע
 יםלכ למל ן6כוקקב ל יכ סט וירכלמ :קומלטה

 ינש
 סמדקסב רוטמס תרוסמ'פסכ בקכט קדקלמס סיללס

 פ  ןמוס

 ןירוקט שיו יקרוס ק5 ושרק :6 תדוקכו - 3 תיסילטק
 וסט + קועוקמ קברסב עב'לר ול 6רק ןכו * רבט ל
 קריקב 6רק יכזוכס יסכססו *יכרע .ןוטלכ ןכ לקס

 וטעיס  ידככ.= קק סקמ
 סכמלו = *ומתכוכ ךרוכל

 סירוק םיס יס6 סנ יתעל*
 "רלודב .תועוכח קל סיכלמ
 לוה .סוכעוכ !םיו לכלב

 תועוכתס רטעס לכל וכלמ

 ץמק אוהו לורג (ומק תרחא הקולחבו רכשו
 קרוש אוהו ןטקו סלוה אוהוינוניב (ץומקהו
 לוגס אוהו הנטקו חתפ אוהו ה לודג ההיהפו
 אכשהו ירצ אוהו ןטקקריח אוהו לודג רבשו
 ץדעונתה פשהו שיאנתב םלכ הלאב תענומ

 -ןטק רכש ולכל ודב רב ש
 לט .קריסס וכ יל .רורכו
 [וקט לכ .סכטק .סעוכת
 רכט ול וטרקט סול דולב
 10 לויס סע (וסט ותוקו
 סכסו *5כע סקב קרימ

 7 סקמ לכ * סקרטמ שושסו
 וכקכ5 סלו6 = * ויכפ תמועל תמסומס ותכיסב יפכ
 וכלכו רט קודקדק תו6ככ ירט ירק סיכולס רוכעב
 רכקס ירכדכ ונתלקכ 'תוות6 סקודקל לכל סת( יכ
 ןובכנ תעד סתעו .* סיסכומ וכקבל סרושיב ער6
 עכמלו לטל תודוקכס קקולס יכרל עס סמ לקכ
 ךרדב רוכדק ידדכ :יכ ורוטב וכ רכקס רכז רפ6
 ול בכוו קסכ  -רבטו ספיקפו ץוקק סיניטמ הקולקק
 קו עכ0לכ רכזט קטנסס ידסומס לע וקקולס ככול
 סיככלומ םירטסכקמ | * לוד ב סתפו * קריקו * סלוק
 וקוסוככ ספוחה ורקע ץומקס סכמ יכ ילומוכ סקמ
 .* ספוסס 6וק יכוכיכס ץומקספ ךוממכ ורמפב 193
 לעמק :תוננקס :ןיכ .תויצכק(ב יכ וכעדי רככו
 'ומילסל ספוחס סודקסל (וס יפדכו יתדמיעו קחכומ-
 רכטקו = עב פרסיסעטמ ךומסכ רסכתיט ומכ ותעוכת
 : קרי .שוסו לולב רכטו ךועסב 'מסכ קריחס וקקיע
 תוכיטסק סלק תוונקס ןיב יטכמש ספ ןיפיילכמיב
 נויק סקוסי יכל וקרקי רמס ואט קזו י.סקמ לוד
 ורד רס6:רכדס וס = יותיסלרכ רכוכסוקפסב
 ןוטפ יקדקדמ וכ קרופק 530 סיכו6מ רפסכ .עב67
 וכ סזכ ותכופ | ז סלוקס ךפס כט קרוקס ולרי פרע
 ותעוכת .תויס רוכעכ :סימתו סנס דטורופ סלוסט
 תרובמ :(וסו ודגככ .סילסס  סיכלמס לכו 'קמילט
 תלחתב בופסכ = סילק סיקע [רירבדבו יוכמילקתו
 \ע .ורבד סיס רט6 .סיכוסמ רפסב סטו < = * תוסכפמ
 'וממוקו תוסכב ברע ןוסל יקדקדמ וסוילקיט לוקס
 סולט = = קלעמל פוס ןכ לעו ןוטלב טברכס ףוק ןכו
 ותווקכ וכפס שוק קרוקס .ןכ מכ קז לע לוליכק
 סלומק ךפס סטמל ספוס יפנו סיכמס ןמ (כויו רכסכ
 וכ רכס לס ורודמ סיס סומו * כע * סלעמל ףוסט
 קכולקמו"ועסכ ופעוכקב ס)טק ספופס סלקפ וקוסב
 תויק5 \ ךוחב :6קתפסו וכפס וקש קריסס עסו
 ירכד לע יתקפפסו ססֶק סיכפסק ןיכ תיעכמ% סתרבמ

 נווק קלוקי וכל - סכקס
 לע וכת6רכדל וסככ רכזכה ורפסכ יכ קוב קל 6
 עטסס קויפוסס קק6רירחסס ומה קשירק יטפסמ
 יחָק .וקכ  ןכ 5וטק סנ ועיכי .* קריפס וסט רכטכ
 ת"ק סכסו "רכסכ .ףוסט תיקס רובעכ רבטכ ףוקס
 6:56 לס לט .ומעטו דו+ סע קליחכ סלוקכ יחק לס
 וכ 'ורמ6 רומק .*ווטנמ ויכיכק סע 235רסו רבטכ
 ופפכ וס ומקיס סכעמלס סמ סע 'וכו רוכדסידדכ
 :"'וכו קודקדקו קוידסמ וכל טיט קע'כוטלר סכוסמ סמ
 ןתוככו לככב סכוקט סמ טרפכ רלכ לוטוס סתעו
 רובד .ירדק סכמ וכ 06 תרכוסס .ותסכקלסעט
 וקו = = > )ולב ץומק לס קקולקכו ורקסכו * וכו
 ןפושו סילכוכס סיכלמק קעכטל קלח ןתכ = >'וכו ץמק
 ץומקס יכ * 5 ביכס רט סידסומ קטכטק ן ספעתםס
 ןטרפכ ב3 וס סג רכטסו = * 25 קחתפסו ב5 קלקכ
 ספס תווס) ןכ רקכ ץוטקסו * וירכד ךותמ ר6כקמס
 ע .תוקכ 'פסב .עכסרה בקכ רססכ ותסילקב .ץמקכ
 רטסכ .סקיקפכ וכוס 6לקל יט ולמלכ לודב ץטקס
 סירכמ ימכק סב סירבט יסכ6 קל = = סיטוע וכתכל
 ןורכו סע רבכו ינודב ץמקס ץרקב סיעדוי פקילפסו
 סיל6 רק. קרוסמס תרוטמ \סב סכשל סיקכט יטכ%
 תמיתס ןמומס ורמסכ ,תיטילטק סעדקסכ קדקדמק
 .סרוכיל פס סיפכ6 ג כט סיסט קולסו 0רמנק
 טקס וטל קיס יכט .יכ ןכרק רק לק כס ליסט
 וטכס ססו = >תלוסמס ילעב ןעז דע רוסקו ךולק
 סיפיקכו .סולודנ סימכס וקו שויזעמ יס סירכט
 עורודכ ויס רטט סידוסיס כס לכמ ןוטל וכו רקוב
 סקילע דיעס רטֶלַכ ססועכ ומק 65 ססילק6ו * סקס
 9 י'כטמ דכ תויתוסב ורכדב קדקדמס סכוי יכל
 631 רכט יטכ6 סכ סיזיקכ סיופלסו קפוגדס טיל
 כתכ עבה ןכו- ודוסיס לכמ ןוטלס ופכ ססיכ וככל
 יכ רקעס סקו (ירכט יעכס גסכל ןכ 51 * תוסנמכ
 יכיע ידוקכס לכ וכלכק סקעו תלוסמס יטכס ויס ספ

 שעלו



 רמאמ =. .חדוהי לוק \
 ססלס פסט .סי!עפס לעפכ בוי סדוסו רט וכ על
 טט סתכו = ףסוסמ ץומק ספוסק קדוקכל רק ל
 סוסי וילכלל סכסו . * סותפש ץובק ףסוש ןוקתפ יב
 ." טממ ץטקס פוסט בודג .ץומקק ןיכ .עכוקמ סלוקה
 וקמכסס סתיס ןככו * קריפס לוקס ןטק ץוקקס ןיכ)
 יכוכיכ ץומק סטכ סלופס תסירקל סככ קקע קרופכ
 תויקוס רפס תלסקב ססרפ בוטת דוע * רבחס קעדכ
 ולכ6 קרוטק תדוקכמ רכזכס גויס קלוי לסל קוכק
 ויס יכ קו = \לכמ לטותשילקכ ץומק סקב סקרקכ
 .תעוכתל סטוכ סוסק קעוכת טפסמ לע סט ורבל סיס
 'קפב לז לע ולסמ סטכו * סביש ועכ ירירס6ט עקסס
 תעכומ סופקו : כע ץכוקמו ןוקק ףוקס וכ כו
 סיקדקלמס יכוטס יכ עד = * סיסנפכ סלכ לב
 לע .תסנחוכמס ספלרוק סוטרופ קלכ קכ ויס ןטמל
 ויק יקי סידכע לכע 905 "\םס תיל יטפסמ
 6כס קמע .לכ = + עדוככ .סקיכפ 6 קלטל סיכלמש

 וקכעב שלקב וככוס תוטקס תוסכ רפסב עכ0רק לכד |
 קעוכתס סו = *ויכפ5 15 וירחל סעוכק רוכעכ קל
 קוס וכס ויכפל סעוכעס סמו עעוכקמ שוט וכסרירמש
 וכסכפ ולי ספ סנו = * "וכו םטכעב .קקרכ שוקו כ
 ץכק תוסס תעוכק תטנודל סוטס תעוכת יכפוס לע
 סישוס יכסס רובס לע ולכד סיס רטקכ יכ וירש
 סדוקו לק ססכ כפכ + וכלכז לט תב -.למכב
 ותולעסב ורכז סלקפ סוס תויקופ ןמיסט חוק ויק
 סל0ק .טירכלכו ויכּכ לומ 56 5לכב. וקכוכ .פולכ תס
 ו6רק* לירכט יטכל יכ רכוכה סכמס לקסוו לק
 ריקה .תעוכתב | לוי וירח6 5 עעוכתמס | קוס
 ד ןמק וירמקפ ופס וקלקיו ּוהְיַמְיּוריזַחי
 סע ומ סעטסו ףטס | סתפב םיִרְמַש ּהָכְרְּב וכ

 תויתוסק כספק עעוכקמס וטס רסס ס0ו = יתע
 תעוכת .סיסע .סנועכ ךורגק קויתופ סס<

 ּועְר = ןונכ | וירס6 ספכק סעוכתס יפכ סופט
 יִעְד = תלטכו קרוט תומלכ תלדס (רקיט ספיס
 סתפב פוס ו3לכ ח27 תלכו קריסכ וס ולסכ
 לכעס רעסכ סיקלקלעק קלקמ נקכמ :ןכו ןטק
 יטפסמ ןכ6 = *פכע וכו .לויבו: ןורגס .תויתוקּב
 תפילקכ רכוכס סכמל תכוכ וכל ליבס ילכ לע ותס

 .תויתופס רפימ 76 וילסס ךלוייכ סג חתפס לופק
 דוקכ .סיקיס ןיכ = *וירכלב .סירכוומס ספ קלוז

 ירכד תולנכב ורוי ןכט קרסמ סדוקככ יב ץשקכ |
 םיו ררקספ נעממ רכהמס ורפסכ גוי סלוקי יכל
 קיה 65/5 סוכר סקו תפכ ועוס ועיכיט לוס
 לויסו עקקק סקס תויתוק סס ס36ע לק וילחה

 וג 5 -ןמפ ינש
 'תללק | הָבָרְּב וכ .תויפולס .רטטמ קוס סיס
 : *'וכו .סימָשֶה םיכּוכנ םינודנ םינמש םיעָשְר
 ותעוכקס ועמשי ּורמשי סוכ בתכ ןכ ירק סגו
 בוב סעו סככ 5ע .ע5סרס סל סע ןכ סו : חתפכ
 לכ.ןיככל .ליפעסמו פוסק סכסס ירכד סנמכל ול
 *סתפוז תודוקכל קלקתמ יקלכס ץקקס קלוקכ
 [וטק רחש (כו 0% סלק סילכלכ כותכ ית(ממ רככו
 עטקס .תויתוסמ ריסי לע לב תויתוסס רלטמ דקש
 .רכסס וכ ץוקל סטוכ וטס תסורק *  דו סיס (לו
 ירש א .ןירוק וכ טיסק ירש לסקסו-ץישש ןילוק
 155 עילוס תסזכ לופס רעב !ולכזסו = * םיקס
 קדקדמס | סינל לס .כתכ ןכו ייטילטס ךללק
 קימת יוס טוטפ כי עב לו = *'ז ריס סריט יקלפב
 לע קזס קפססו == * כש סכופ תק וס לול ג תפל
 סוק ןכ יקימל רטסכ 05 06 יכל 0וק סוגע עבללק
 עבכקרס .תמגמ ףוס .תויסל יכ וכרמסכ טוב ריתסל
 עשרוס יפ לע סוטס קלילק סעט כוט לע ולי סוקחל
 :לומקכ סיקלקלמס כקמ ןקכממ לכוכל טכקק
 סעוללככ וירבד לכקל וקדככ לכו 6 יכ סל יכלו
 סכמוכו סכתכב סילוקיק ולכקו ועייק 65 לט(
 עדוקכ 26 קל תפ תעוכפכ ומס לוק .תויקל
 ןפופ 36וירבד דדכ ןכ לע + תויתו%ס רתיכ ומקס
 65 רט פסו סיוקקסל טפוס סיסי וב רט סוכמכס
 וכדיסכו = קל = וינ6 = בודקו 05 = וכ רחבי
 סע (וטס תירס .רופיכ לע סלופו = ירכוט) קת
 קל קדס ולס רקל סריפ קרפ 5% 6 ךל "ווקכת לכ
 יטפסמ סנו < נלטמ יעיכסס וכוס ירכד וכו סט יכ
 סקב .כלחמ וחכ ךומסכ רכחס ליכוי רט6 .(י'ענס
 טירקל . תפלוטמ ץיק פוסק תירס יכ טס רפיכמ
 :*מקפס .קפירקל .תכק קטוכ סטוטפ יס תסזס
 ומכ טממ תפס .תשירקכ שיט רנכ6 יפב ץביטכו
 06 וכפל שופס סביסכ כס = *לעינכ רבד
 םעו | ןולנק פופ .תטירק5 סטוכ | ותשירק 6
 שקמ ןורבק תו6 תפירקכ לוריבב וקפירק יענס
 לו יכפל וטק (כיטכ נק | *ספיק ּועְר וטכ
 וכ קריסה 56 .ותשירקכ תנק .סטוכ פוס 0
 כוכבב ותשילק ז6 ענק סעו = * ףסּויו בקע
 סכמ6 | יןיס)השמ דוב ועכ קריסה תפירקכ
 םיקת \ (ייענק סע 16 קריסכ סלוקכ לויס סל
 ףארט'] = וטכ סטוטפס ותסילקכ ףוטק תשילק
 לונכמס ופ (כופ 30 לע = *וירבד ן6כ דע כסמ
 לכסס ילכד .ורקבעמ ןכבו = * וכככוט סופס לעסב
 * סי(כקכ לכ .ס56כ  תעכומ :(וטסו = ורב
 סיס) ב



 ןמיס = ינש
 .3עלוע רדס סויקל סליע לט וכלמ וכ ךלמ ויב6 יכל
 קלעמל 6יס ס)ועס סולל דוסי סכס יכז ותכוכתול לע
 שי6 סרכי יכ סטפ סטמ ליו וקפרבי ועכט ךרדמ
 ספ ץורי ריופס קל ותיילסמ וס (ממקמ וככיסו לוכ

 רמאמ - תרוחי לוק |
 סכ קץיכמ סתלוזו קפסופו ילכ סלכל סעוכתס ץימו
 תויס סע סעוכת סזכ 1336 (רקי טס סג + סילק
 סכ קתלוז תועוכתס לכל יכ ל6מ סולק ותעוממ
 רכפימ וטכ רתסב 10 לכ חכ ןקורסל (יבס5רוכ ג
 יס שתו = = * ךומפב
 רכנת סכב 05"יכ לכל
 לופכמק יכ םפ6 = סככ לע
 יכ עד .בתכ %'טס רעסב
 ך6 קעוככ .סככיס ומה

 כ סועוכתס תתרסמ (ימ

 לבשו יוסוף םיכק7 שב
 15 ךוטמ .סיק  ץ"קקו
 ךוטמ סכ | * ךוממ קב
 ולכ6 .סילוע לקסכ חסכו
 "דסק םילבדו סל קפסל
 רססכ סזב וכוסל סכמכ סל
 בטס | סדוקי 70  סטע

 5  הירחא חנ תאיכמ התלוזו חפסות ילב הרבל

 ;ריהי תלו רושמ חנול ךומס היהי ץמקהו
 תצב! באו ;דנושארה הנוכתב שגד ול ךומס
 'בה הנוכתה קחוד רובעב חיהי שגד ול ךומס
 ומכ ףלא וא אה ךושמה וחנו חישילשה וא
 תנ ךושמ חנה רחא אביש לוכיו הנקו *רב

 חנ וירחא אבי םלוחה ןואש םאקו ומכ זוארנ
 רש+ או ול אל ומכ א וא ואו ולש חנהו.ךושמ
 ירה לאמש רוש ומכ האינ חנ וירחא אביש
 ומכ דוזו תו ףל 4 וחנו ךושמ חנ וירחא אבי
 ירחתצ האב הנניא אהה לכא י יאצויו אצרל

 וכוק ןונכ תופעל יכככ
 6 יכ יוכממ תוקירס לטב
 קורפ ךרכתי ול סיסי ןוכרל
 ומלוע .תודס[קס רוכס
 'קס וקלועו לחש ס קיס יכ
 ןיכע קרוקס ר0יכס ועכ

 בע קרפ ןוטסרב ולחלקה
 [כזכס סז יכ עד ורטסב
 65 דס6 םי6 וכ וללכב
 קזסעטס ןמו "וכו סז קלוז
 סימס לע 'ק לוק וענע
 סעבטמ סידכויו סילנכמ

 וטפכ תוס3 0760 רסקכ

 מלו ולק6ב רסזכס ורפסכ
 ךפמס <> תויתוס = וסרקכ
 סיפסוכ סקס | רוכעב
 ו6וכ ססכ טדחתסמ ךטמק רוכעב .תומסכו סילעפב

 כע יטרט מכיסו ולכל ךסמל ףסוכ 6וסס רוכגו לוכס >
 סירכזכס .לולכמה ירבל סבי זיפ לעו וכי וופ לעו
 6וכלקס סכק ךפמל ץ?דכיפס ורעב 3ע'יס תיטפרב
 ספ ליפס יס ולוכב 6 בוקרק רכסס סכמל "רוסו ו
 ךוטמס וסכו ךומסכ מכ תיטרטס תופס 56 סג עמק
 15 ךוזס קיקי 65 = :'וכו סכקו (רכ ומכ ף56 ו לק
 לע יכ תעדל תישרס רככ"'וכו סכופ6רס סכוכפכ שגדל
 תוכיעסו ויתולס תרופ לע * דשוע ןוטלס תוכוכת ג
 פוגלג רדס תדוכע לעו = = * סכוטסרס ילו ןמנעכ
 יו סימעטס תומיעב לעו = = *'תיססס שיקו רוכדמ
 חס סעפ וכרכ לכ ך5 ויתרשיב רט6 תו .' סיפינסס
 וקו ליעוס לכ סירטמ .לפכ סכמש יכ ול ססס% 5
 * לכוס ל
 י תיקנעס סכוס6רס ותכוכת ףיסו ול ךוטס סגל לכומ
 יעבטס ומוקקמ קתעירכדס לונלג יפוי ןקתל יכ ספ6
 קז הָמִל ה רפסכ רמי ןכלע "בורק סטעכ קוסרנ
 ס3ע ךכט .סיבל = סקימולו סספ הב יכקקלש
 לו גלגס רדסל וזכו יוסרוותויס ןוטלק לדסמ בטקויב
 'גק סכוכתב סימעטמ ול קפע ןיטלק לעכו = "ויפו
 תיכסס סכוכפב רובדס ליגלב רדס 2305 306 רט(כ
 קזכ טימדת ןוסלס תכללמ סכסו = וטעכ ספי לכס תק
 6וס סנ ועעט 0 ופוכפכ בטס קולועפל סופו

 | וקל ותו ק [לקס עבטמפ ריב סתעו

 תרכופטס .ןמ סול ףםי
 סוסו סימב וילופב ענוכס |

 למל עמל וכפו וררועתי
 סקיכמ ןוככ יכפמ סכוכר סילטכמ ןככו | יתוקולק

 סיתוכוכפ תטלסל ןוספס'כ6למכ קפשי סככ יסימטכס
 יכס תיחדכ ספ תויסל ועוקי .תוכידכ לע סק יכ
 עט רטסכ יל5כס וכוקתו רובדס לבלב ךכוכל סתרבס
 16 6ק-ךוטמס וחכו + סולילפב ןתכו ןומלק לעכ וילע

 סיס 6 יכ ךכרקכ .יקותו6 יתס ןעממ = וכו
 סיכוטללק .סיסכק .ןיכע .ליכנסל רכס לםוככל סע
 וכ רקטי רסס טרי סטב ס)כלו סככ רפסויב "יכוסל
 סדקט סועורס וכקעב (כ 0כ | > תלוז 65 סו (יוק
 תפזכ סב יכ קודקדק קכסנמב סכומ6ר יבטויס סרכז
 סקיעיר סקירק(ו סימלפס 0:6 סיטכ6ק וכל ותוי
 סתשלוס סתיס יכ לזו * סקירכד תש קסלמל סיסכומ
 'ןכ רחש סיפכל יטפשמ לע וכיכפל סידי -םר קמילט
 ךנמס .דיכ קל תתל סקמ דש לכל סייומרס תועוכת
 "ככ עבשלסל ל6:בקכ סתותו6 ירבד סכ ומס סכס יכ
 "עוכפ לכ לע סלעב סכמי לקט תיסכ פסב סב תומס
 יראפ ןוש אר שאר ָאלפ תאָטח תישאר םישאר
 תמלש הנוב הגב השע סשמק סע לעכ סכמי 6:
 לויקו סנוק סעו קדוש סע סלעכ כי ו6וקו החרקי
 'קכט סמ וז סכוכ לע ורשיכ רככוי ילכ סעו קריק סע
 פוכבס ורמסב '\;6 תויתוס לע קדסומל וקדיסב
 קרפ ןח תיומ 5עב בתכס ומכוכו סטפ סילבל בכ סכומי
 וקומדק רט לקק פיכעמ סעטמ ןוטלרס רעטהמ וז

 תלנקב



 לע כועכ 65 עעונתמ קרוש ה תינשה הנוכתב שוק קליקלו יכיכ5 יוס זראב ךפ4 הנושאר ד הנוכתהו עבטבירצה | *ו0וק אוק קלוטלו 05 09 |
 וג ומכרדבל ואוה וחנו הארנה הנהו שגר וסל לפסכ סו56 לק | ןויעדל ליענמ ססיכפ יכ" רירחא אביו ךושמה וירחא אבי'ונוכהשלשה ןכ סנ כקכפ עכו לויס |

 ובו יל ומכ רושה ומכ קריחה חקולו ןּולל

 ךושמ  תנ'הירחא אבי אל לוגסהו חתפה יִלָ

, 

 תוכוט6לס תוסולכ :רוסעש

 תרוהי :לוק
 וילכל ויל6 ועינק רס6כ וכרד יפ \ע סליסק תלגסכ

 לע סילטס שוק סג לולכמק לעכ סכסו * לי תכיתכב |
 סילכככו סיכר סירט ויכססו 'ו6 קויתקו< לעטב סלי

 שוק [מקל .לקויקק םכק .תויס סעש :תורוק)ו ןיכקל
 תוסכסו + קה 16 ףל6ק

 36 סו סוקמ לכמ < רול
 סנ ילד נתקעו יטעכו שוש קז
 לולב ץעקס קיחב יכ :לפו
 סילעכ 6 ו 6ק םוכו |
 - (פוכ לקו רירי וילע ומכ דוי16* הנק ארב וב

 סרכ6 הנקמ יאצוי אצוי וכ יס ו דו/ו60%0 ךסמ
 * ןושאר ינא ומכ ףל5 ו לוז ךופמי וירסש קריקסו
 קיקי . ל אל יכ ף361600 15 קיו ךושעי סלוקסו
 6 לקו .* יתסכט סיטס ספעכ לקס סג = * עלול
 ולכ6 כשל 1030 1) קק5 קרופקו = * תעש ךלהל
 לע סוס סט * ןטקו לודג ףקפס סכ6 * ומע תויסל
 יתלפנ שֶָרח שרק רמאיו ומכ סקלכ קכ כולה
 השעא לכ ךוטמ כ 7 ןוכטי ימעפמ א יתמק

 סקימולו לכַש העש .ךסמכו סתלוזו הג-מ הָנְקנא
 ומכ על בומ פוס לע סקות ל-עלמ קלמס תדמעס יכ
 ושר סכק סתעו . *6ביפ קב וכקרבד סו לע סיטכש
 קקולס תתל ןיוכמ .ס6 טיכת סעכו מע סת*יכ
 סושכיעק .סיכוטטס סיסכס לפסמכ ךדוכ .יסרכק
 ךימעו סקע סינוסכ רקויס םפת קפס ילכ יכ =: * סכס
 ססיפוכיסלמק ירפס לעמ ריעק םורדל ךיליס בוועי
 "טז ןיכע קמ זע יס םכסי כסורלו ךרו5ל זז קכפכמב
 ךוסמ סכ רס6 סלכ כ ןורכז יל'כק 5:6 טיקטסש
 ךוטמק חכה ילעכ ויער תעברמ לכ יכ ספס דוע ןיפו
 תכפס תש ןק יודקפכו ולכזכ קליקו קוט סלוק ץק
 חכ וירוס בי יריכסניכעידוי סעכס וקסּכ ךל7 קלוש
 ספ יכ רכסס תפס סט סלככו סדלכ קכק | "וכו ךופמ
 רבטו ספופפ ץומק  ספחק חכועס ורדס ככרעו 3
 י ילכו קכזס .לוצמ חתפ קרופ סכוק ץעק סת"קלסמל
 *םיסכס מ רושיב ו%סככ סכו סכ ךני ךולס סתעו
 סכוטלכ סיכטויס = סלוחקו ץחקס רוקי ירש יכ
 ומוקמל בט ןכ ירח(ו * ילכס 56 ץפקו נד תוכלמב
 תפסו = + קריסה 2615 ךלק (5ק ספמו קלטה 6
 וכרד כועפי סל בל סו = " ועסי סכולקקל 2וצסק

 טבק פ  ןמיס ינש .רמאמ
 .פתוי קמ יכי ער ןיכעו לכס ק! ןמלוקס תה לכ ספיל

 תועוכתס לס רדסש יקר ןכ לע * ליסכס ןמ סכס5
 כה ןקו קלכ פכו ךושמ כ ןכילס6 תוקוכמק טלטס
 ₪170 ןקירקמ כי 73 ך6 = = *לכקו ספוק טו ן'קק

 קר סנופלרס | סכוכתכ

 'בס קכוכתכ פוד רוכעכ
 וקל המה ןויכ ּוביס ועכ

 לכזכק המי חמש המלל
 י(כקס סכמש יכ ץמקס לכס
 ןכוי ץמקכ  לכוט סוס
 ילנכו סנוחכ סנ וטפטמ
 ףכ לס( = *1י36 סיכוזוסק
 לס6 וקסק קועוכקס (ףיבק

 3כ6 = *וכרכזמ סיחכ יכטס ןסילקש ויבי לכ 5
 סכוט0רס סכוכקכ 66 טגדק סנכ6 ףכ5 ןכ סב ןכתי
 3וצסקו קפל ועסיכויסמו-עללמ ספ סקול יבל ועכ
 כקו כופר קכוכתכ ךוטמ סכ סקילז בי 55 06
 סכוכתכ לכ ךש *'וכו 003 סככיפ 50 526 : רקסכ
 סכוכפכ סתויסכ רס6 סר[ קלע סז) ןוימלס" תיכסס
 תארו לו צכב ף56ק דקכת תכמסב ית סכומ(לק
 וליטכ דקכק סקכססכ תיכטס סכוכתכו + עודסכ לו
 ןירבדמ רסכתיס ומכו ספכ ךולקע סיכיע סלרע כוט
 יפכוכקב סכפמת לכ6 "וכו ל\צסקו סנופס = :ךופסב
 .'תוטעל ףוק סזק תוכעטסס | >'סילע :ןעססל תיכשק
 'צ9 והיו קז ןוימלו * סקול ע קוחקסל קלמ) תוכועמ
 ב6 קכוטסרסלוכקב ערלמ וטפסמ סיסס רוחו רוש
 3ובלג יפויכ תכייעמס .תיככק .סכוכתס 226 סכקטכ
 .ףופמ כ ולפכ וחוכ ךור6מ .סע לועלמ סוסו .תולזיס
 ךעטקמ קר 5וקק ךטמקס 36 וככרכל 03 וירספ ךורכ
 = *'תבוכתמ לע תמייקו קקזס קשירקס סיסת ןעמל זולע
 ךכ .רט6 ורט6כ .סיכוימד :סז לע ףיבי ומכע רבו
 לוקכק ךפקכ וכ רוכדס ווליכסו לָעַפ קלרק לה
 תכיפמו ץטק וקו 6פס סיכקו תפ 6וקו ןיעק ךועמו
 < סכוכסו ' וכו ספל כל 05 ןעטסל סש יכ קככו6 ןעק
 ליעלמ ולק לע ודינועסלו ץמקס ךיסמסל יו6ל קיסס
 סלעמל רכווקכ ךוסמ סכוילסמ ץיבל ועבטמ ותויסל
 יספר .קזר ומי 5לם רובד לבלב רלס ןקקל סס6
 :וכיטמהכ סיימ פמטב ויפסב סמכ סירטקס רתכ נזק
 ןו6 יכ למס .תירחמ לוכבל ןעטק) ססותפס ןיעק
 תורוק5 53 רט6כ רוכדס ימעפ ופי קמ ןסכת ןילמ
 תכיטמב לבא רמש .רטפימ קמ רבד .תלועפ לע
 סס סילועס לכא רמש ולטמ רקוי ערלמ קל

 קעמ) 77



 ין[ תפוח לוק
 תועכ סיפפטב סכלופת .תוכורחשס תויתושקו 5%
 תוכעטסס ךרוכנו * סרוכב תוכע לוק עמשי 6 סלוקו
 * קמט לוו רט6 קפל סכל כ וליפסק סובגס 3
 תוכסס .סכוכתב סכטמת לכל + ורומ5 ךכרסבתי ןכבו

 | ינש פףמאמ
 תל 7 סכיס סמל זב זמלו רבד יכפ כסֶהל ספ '

 פ | ןמיס

 סכומ6רק סכוכתסו .: סלקשמ 'ע סייכס סע לק
 סדקמ מב ךכ ותרכד קפ 96 ספ וכו סילכת לכקת
 -* קוליסבו ס6רקמ ןוטלכ .וכוכע תטנס תודו6 לע

 קקסמלר | * קולע ןעסק*
 לגבס 15 לקפס ךוטמנ
 לע ןעטסל תיכמס סכוכתב
 ךכונס יפכ סיִקְכ קנוכת<

 רכש ירעוסק קבכס יפל6
 קיכסק .קכוכתה סכסקת
 \ קֶכיִטמס ןוכע . ספויי וכ
 סכטמת סוס ולסכ קכוכתק
 יקל יופלס וכעטהק ךרוכל
 חפפס תכיטמ כג כמו
 'מסב קרפק קספסל סעטל
 'ט 66 לפיו יתנקז לכ כ

 לוע לכזי לןכזו ךלי\ סכ |
 סג לונסקו שוכ'ט כ
 קסכ וכוס קכ6לקק לוק

 ?רנוכתה םככשמה לכא הנושארה .הנוכהב
 קספה'וקמל וא עטל וא הילעןעשהל תינשה
 קריאנת רבקר :דנושארה הנוכתהו קרפה

 עצלו .אבית הבזהו תוא תואבןייעמ התאשכ
 םכירכוהטה םירבד ד לוג יג תנקה לע שיגרה
 הז תלוזו הנטקו הלודג הדמו קספהו רוכהמ
 חבהנוכת לע םניכלמ העבשה ךלוננוכי זאו
 ילכמ הכרע לע אכשהו ףולח ילבמ נושארד
 "ומה רוכח יפויב :ייעמ'נשה נוכההו* איעג

 הנושארה נוכתה ןמ הנושיש רשפאו ילוגלגו
 ילבמ \ חתוישילשה ;דנוכתהו זרונשה ןקתל
 .לוכָד = %ס רבר זרנושיש רשפאו םכימעט

 "ננואו 'ומדוקה תונוכתה 'תשמ

 ללקו 5  סירבל כוככו

 | * יעומ יתלכס לפכס עשפ
 | וקיפסמ ומכע רסס ירכדו
 < ונלמ רורב יכ  סזמעל
 6 ספי 0תפ סביס סמכו
 ךרוססמ :י7 035 ודי
 לככו "55 רססי רש
 סע .(וטס : ןיכע .ותלסיב

 לס6 בתכו ' קתלוזו 8 ענק
 :6ס סמו "'וטסב ןי6 כתככ
 ךומכ לכ קמפסו .רוכחמ
 ויס קכקמ :יטכש יכ פרכומו
 רכוב לובס\ 6וס ךידכע
 הנקמבו נק הגקמבו
 קלעו ג וליטכ ךומס רקכס

 הָהְתּב ה טול ססילס (כינ
 | יכ הָבְגְַה | ותע טונו
 לוחמ למס תכינכ כיטקל סוכל וידע ןסלו גת וכ
 רוכדס לובלג יפוי ןקתל סעט ידי לע 6פס תכיסתכ
 סוקמקןמ קפקו ךיכיע טו * ןוטלק לעכ סרט 5
 יקקוקע תקלק ספ יכ ( ךל ךלפ ) סט הת לט וה
 ילעככ סנ ססיעולו מיו סעדקו ה ְבֶנְנְו .סכופכ
 ןיכעס 60 'בסס וכי כושי בוטו רפסמ ועכע לוגסק
 0 * נזמס רטסי 55 רֶעשו לָעָּב לקטשכ קזק
 תויס סע פיכטס סכוכקב סכסלת לכס מק 5ע סמתת
 ן5 סעטל 15 ורפפב כג תיפילסס לע וירבד ךטמק
 תליפט לע .תלוז ותכוכ ןוס יכ קרפס קספס סו קלפ
 סכוכפ 05 ורק סדיל כבל לכ .סכופ6לס סכוכתש
 סכויכב .יקדקלמ ןילו לפככ תיטילטס תויס סע תיכש
 ןיכייחש לכ ןיליסמ'פ תכטמ לע סרמס קעגודכ סזכ
 'וכו תבסב סוכמ סופמו תור סוטמו תוכס סוסמ וינע
 רטכס לכ פב ןכו * סיל ירק תוסר סלומב סוכמ יכגלד
 סיכורק( סונמ סיכוטסר סוע ןפימס ןכ קקכי כר למ
 סייעכמש סכוס סיכורקמו סיכוססר סיט יכיקמ סכוק
 רסלסו = * סיפ ילק סכוס .תוסל יכב) סוכמ  י תופר
 סוקמב ומ סעטל וש סב תיטילטס קכוכתס 50 זקלש
 ןעטסל תיכטס סכוכתס סכעמת 52606 ופסכו קספס
 קוחר וככיפו 'וכו סעטל .תיפילסס סכוכתס 15 סילע
 קיספס סבסו סעט ויל סעטל וס ורמ6 לפכתוט

 .ףמאיכ * קכטקו סלודנ
 לט לוכעב ערלמ סיקלש :

 וכעטק רוכעב ליעלמ יל .רמָאו סלודנק סילק
 סנ יכ "סו תלו : רפביט ומכו קכטקס יל למ לע
 סורכוסמסילכ5 הפקטס סוס י3ב סמכע תקל סלט
 ףכ לק6 ורמסמ קסריס ונסו תיכטק סכוכתל במ שו
 תיטילטס סכוכתסו : תיכטק סכוכתב ילככ סו לכס
 סכתשנ ימ סעט ןתוככ סזס ףסככ ןיפ:סימעטס ילכמ
 ףילסכ ס6 ספי .וכוקית קלעיו ורפוסס תוטל ס נפל
 6וקו םימעטס קלעמ ורמלל סימעטס ילכמ רקס
 * קוקכס תלעמ ורמפב סמל לכזומכ ןופלס תמגוד
 וכ רפוס לי לע 5נלגתסל לע בורק סזכ תועטו
 סמוק סקופע ןיע ויכפל ןמלזסכ וכממ לפוכס לופי
 ילו וקכטסיו ויק לע סרוע קלעס ירססכ ץוקו תבל
 יכ יי למ ודי לע וכקת סור סיזפכ ךל חק וס
 סקל ויס רטש ו'תכ סט ףונסכ סיזועטה ילפפ רמו
 תובותל סימעטקס .קכוכסו ר6פסו .סכונתס יכורק
 רכויכעס תלעופל ןק ףירקה ופויל ןק קרליקל ןולבתכ
 ךרד לע וכיקכ ורופ לכ .סיכ:טמ 'פסב עבטרס רבדכ
 יקעטר לעכב יכ ויל עס סלורל קכ6ת ל סימעטס
 :"'וכו סכוטיס רטפוו : כע וכממ רתוו םוריפס עדי
 ת6מ .סלכו 03 ומוקמ תש סקמ של יכ וככפכ רככ
 ןוסלס .ללכ נולעות 36 ססיכפ ת5/ כססכ וריכס
 סייעכטק סירכלק ןוופלל ידסו סנ סלי 3ע רקותקס

 רסק |



 רמאמ | חדוהו לוק
 וכונר .ךיטמק) סכוק לוככ לע סיסק סתויס 6
 סמוקמו סעבט לע סלעי לטומק פור תוסיכמס לדסב
 לעו ומס 256 06כ00 קמבו *  )עמל רכזועכ וקיכז
 ץלט ךכו5 פק 'וכו י5 קשעו יל רו וריספק ןכ

 פק פ/ ןמיס ""ינש
 סל קטעי סזק טפטזכ סנסכו .סכקכ סיוט ופיסוו
 קככמ ברע ןוסל לע דינקס וכ ק0וס סכוכקס יפ לע
 לידכסל סוב וככפקפס .סתיס לו 6טכמס יקוסמ וכ
 קכוכתב וכלכ6 ירככ סז לכ לכ('תלוזל עסק תו ןיב

 וקוקב קולקלס .תוכיתקכמ
 'וכוכפס תסלט יכפ לע וס
 לכל םכוס סוקעו  *ק5קס
 סתרבק ידעלכע ןקמ סל
 סיפטס יוכע ךפ יככי סטעל
 תיטנטק ךרוכל .תומדוקס
 "יסבומסימעוטס רוכעב )ל
 סלעכ דוס סקיפומוקקב
 קלככ וקכק ספס וכפל
 ומרס ומכ - סשרב כ ולכז
 לע וירכד ףוסכ לבסס וכל
 : תשזק קקדק'מכסס תו לכ

 תועונת שלש תפירר הנושארה הנוכתביירכנ
 קדאב לבא שגד שלו חנ םהיניב סנכי ארש
 שלש תריאבש זדעונת רחא תיאבש העונתב
 ירכנ הז לבא *ייברעכ הז רובעי רשאכ רתויו
 'ועונת שלש ונמדזיש תעבו * תינשה הנוכתב
 הנוכתב םהמ תחא ךשמת הגושארה הנוכתב
 תפידר הל השק"רבעה יכ חנ רועישב תינשה
 ףררש ומכ לפכה תשיגפב אלא תועונת שלש
 הצרת סאו ילחנ ירהנ ומכ ץהחא תויתואוא
 רשכקד ןכו רהמזר הצרזר םםאו ךושמ?ר

 סלעמל

 פוכס יפויכ כייעמק תיכטק
 רכוומכ | ןלונלנו = תופס

 תעב ךכיפלו
 קכוכתב 'ועוכת 'ג וכמדזיט
 ןקמ סל .ךפמע קכופללס
 סכ רועיסכ תיכטס סכוכקכ
 תלמ סז ןויסלו = * וכו
 קכוכפס יפ לעט הָנְבָא
 כעס רעו ןיל סכוטלכס
 וכ) ועיכסלו טופס קורקלמ
 לס וכל:6 דסויעס לכס
 סכ כי סכטק סעוכת

 ק | קכוכקכ ירככ ככ
 של | תפידר = סכושץלס
 זע וסכ ךיכפל ופיכלס סירכל סכלק | *'ןכו תועוכפ
 קכרקל וכל ופפכ רטס לכל רוקו קיד קקיס למל
 סוקמס .ןמ ססכוע ןוככ רט 1950 סירכדק קככס 6
 קכוט(לק סכוכתס 5:5 וכ עודוסל קכוכסו = "קוקס
 לומ6כ-'וכו סירבדס לובפב כס 50 תכייעמ יתלַבְה
 סקיכיב םככי לס תועוכת ג קפידר תעכעכ סיס 5
 טלפב רוזקפ ₪ | למ ץיכוסל רמ6ק ולסכ עבד (לו קכ
 סכ סוס יפלכ תועוכק שלט ויסט רוק פ 8 תוקכ.
 סנ * ףוקס ןיכפ פס ןיכ 5 * קס ןיכו ף550 ןיכ
 קיה 0015 דק58 = קלמבכ םבד ססיכיכ רבע 9
 עלכומ כוס לע סרומ שנדק פויסכ 35כ וקול בטסכ
 פכוומכ ססיכיב סכככ כ וטכ וכייכע בטומ סיס ןככו
 סמכע דכמ סכוטסרק סכוכפה קכיסבב סכמיקלעמל |

 כ סופ לכ עועוכפ 'גק ףודרכ קדכ יקדככ קעבטו
 תשלט סיתפסב 0טכל סכותכ תוסרקס דקכו טבל וס

 סשו וסכ טלסכ הי \ ת הָיִהִת עמל תועוכק |
 רבתי לכל סטעוסככ = = דל רש ככ סו סט ןיפ
 550 סלכל קוט טפשע יכ סקלוו 6200 סע תולעס
 ב א הָיְקֶא הָנְבֶא רמקי תעכו קכוטקרס סכוכתס
 תלממ סטעי ןפ ועכו * רכזכקךרד לע .חנ ק א הב
 'ועעוכתמ וקי ודסיז יסועוכפ יוככ סע 'תיוחתשהו
 וז 5!םת ווח ₪ ה ו וכרקלכ 'גד 10 קכ סוס לכ
 רכסל .וכמוי טל ת6 וכממ רכבי ל ןכ סג יכ דבלב
 סיקלֶא תַּפַי .ומכ סו רסס סז סיפוט סקכ דחו
 יכ סנו םיִקלַא תְּפַי ןקטלמ סיקופק תפירקב

 סכוכפס יפ לע וככיס לכ
 "1 סט ויס רככו ( קוס -

 סכמש | *םבל ו6 סכ סוס ילכ .תופדרכ תועוכק
 תיכסס סכוכפס יפ לע רוכדס לונלג תכקת קתלע
 תכטמכס פסק יו קכ .לוטיטכ ןקמ קס ךיטקסב
 ֶקלַכ קכ סיסי סיכס קחתס לוטה יכ ק0לכ חכ רועיטכ
 -סוקשל עוסכ טלטס ובטוס ןככו * קלספבכ עכו 5
 קכ *הַנ ב א וכלקק סוקמכ הנ בָא רמקי תעכו
 רקטה ןנס .ךִרְרַש = וטכ לפכס קסינפ סמ קתיס סל
 יכ קפמסו םבד  ילזוג ירהב .וקכ עסח6 תויתו6וס
 : קלעמל רפווקכ תועוכת גס תפידר סרתוס סלב
 רטפסילקק קכלפ סלו ךוממת סכרת סקו רקס קמו
 תיכטק .סכובקב סקמ  קק6 ךטמת ורמ6ל קרוס
 םפכ פוס לכל סכוקכ קתוטרסס סכוכסו 'ףכ רועיטכ
 וכזט רט הָנְבָא 656 ךול6 ךסמ ןוטק סמ לוקס
 36 וירכלו =* רטילקס רקמלו6 = * לופלכ בול
 סע ולכ6 תעדומס ליס סכוככס קירק יטפפמ ורוי
 סילתכ סילכד .סברסמ ומכ וכיכיעב -ק0לככ קתויס
 וכפירקל קפלחקפ סתויס סע קורבט יטכ6 תמירקכ
 חַנְבָא .תפילק לע וכטמס וז סיתפ יכ וכלכוט וכ
 סע יככ קפירקס סמל ס6 וכו .הנכנ חנ בח הנכי
 ְבֶא רמ6ל ספוש רקסלו ךושתל 06 * ויגע ובל גרוקט
 ךומסס סע ורכד רטקתי וס יהו כנ הָבבִת הנ בי הנ
 תויפוש 16 לפכס תשינפב תועוכת פלמ פידרמ וב
 ססכ ךוטמל ספ ףרוקס קכיקככ רבדס חכוייכ עסס6
 קכוכקס יפכ לסמל סו סכומלרס קכוכקס טפממכ
 סריטכס ןכו : סקילקכ וכוככ סקיכס יכ תיכסס

 סכוסתס



 תדוחי לוק
 סקרו וכו תועוכתס יש ץוכק .קכוק6רס קכוכמס
 תדמעסס .עופרסל יפולסס לככ וכו תיכסק קכוכתש
 יכ כ וטכ תעלכומ 16 לע סרוע ליעלמ קננוק
 חכ \5 טנד כמי סכטק סעוכת רח(ס וכיליכ לכ
 רָבָג  תולחב כקו 675
 6כמו 6לו\ ק(רו 63 תיבּ
 6 סוס תיִכְסְו למ נק רח6
 ןקויס3 יכ ספ6 סמק
 וכקככ ולסכ ןק ירק ליעלןפ
 'נעסט דע יכ תייב רֶבְבג
 *ליעלמ סעטכ וכסמכ
 וחיל ןקכ .עלכומכ וש
 5טכמכ םגדוס 600 יפצ6
 עבר טעמכ ספ כקכ יב
 רככו | *'סעט רובעי דע
 3ע סליס יקרפמ .יכטכ ץדקדמס סוי6 רק כתב
 ו תודיקכמ שגדל .ןקירסש 11 תוכטקס .תועוכתה
 תופר תודכלב סעטב סל ך( תודיפוע ןק כ 90
 תכוכ ספ ביסרס וענע 6וס) = * כע קוד (כ ןקירה6
 תוכטקס ועונקס קסס סעטק תויסכס ולמ%כ וירכל
 תיב רֶכַג חמיו ןָביַו .ומכ ןקירקס יפרק כי 6
 י 3ע ופרס ןסורק6 כי לועלע ןקט יפל ןקימודו
 וכמכל דיתע :שת ךדלו רוכ לע בב סבכלקס'פסכצ
 סוקעכ דויסו .ספכ וטרטו מלה יחכו ןו3 פ ירססמ
 יואל ןיטק תיקו הנח - י6כסו לעפה דל 9
 וזו = * כ ליעלמ .שוס יכ וקרומת חכס 0כו שג7ק5
 וכוס סו .וזממע קוספס 5ע עב6רק תכוכ סזנע (יּמ
 ילכד תכוכ תכבסב ךיסיע ורוסי ןכנו = 3כלוכמ (וש
 סעוכת יכ וקוכרכו רס6 ת כל לע .ךמוס ירק6 רכב
 *רוכדק תועעונתקמ קלחו קלמ לכ ול קמ
 יכונסק רוכלס 6 ףוסופיפס ספ ןכ \ע יכ סל
 6וק סנס ןמוכ עעוכתמ .ותויסל סעבס רק6ל רעסב
 רוכדס .יקלס ולוכיס סמ יפכו ומוקמ רעסב ספ כסוי
 י סל וס ךכ קרכקכ 16 קכור(כ סיתפסב *טב
 .וכרד .ופ3 עעוכפי וכו רובלס יקלסע 6וס סב *וטקו
 תומס רכסק תכוכ סכסו = * סלקס וקכ ועכטו
 כ וככוקי ליגלמ סרקעסב תכנכס לסט ךרד יתמש
 סכטומו לז רס6 קז סיעעוכתמ לוכד יקלס יכש
 תעדי רככפכ יתמִמִש רמסי ולסכו סוחכ 'כ רועיסב
 סוק ססכ םלשסו ןיעס יפכמ סס ויריכסו יתעפ יכ
 קכותכה ף9ק יס םקב ץעקק רקס כלו 'וכו כומ
 .נקכשכ .לעפס ןיע תרומת סוקס ושש ם קו מכ
 סינעפס לכ פולכוס .כתכפ וכו ,תופלסתווק וטו

 | .ןיבו ('פכס ןיכ מק סש ןופ ותָבַש חג < יתמק תמָק | יול .ןכ(כ .רס6כ כקו .קסכ "ו 4 דוי סקיכיעט | ה . 000  למאמ

 תאז זר עונתיתש ץובק .הנושארה הנוכתה
 התארו. םיחגינש רועושכ תוכשמנ תאז רחא
 ?ראג הוהי אל הזכ רובדה יכ תונשה הנוכת
 ומכ ינשה ריאשהו יכשמהינשמ דחא הליפהו

 לעפ הארת אלה ול המורה לכו ותטשו יתמש
 ןיעה ךשמת קוקנה ךפהב וב רוכדה ויריבחו
 :רכ:שמו ץמק אוהו א פה חינתו התפ א'הו
 לעו הפר חנל אל ןעשהל םאיכ הנניא ןיעה

 פ ןמיס

 יסוקמ רססס .תעדנו חנק ןיעק כע סרויש דוס
 ומרכזמ ומס ףכ דלוי'יפכס | ןקכר6ק כמ יכ וכורסס 6 65 עלק ספק תדע

 :סקו 'ועוכת'כס ךפלה והוו
 סיזמב :יכס לוטוס יכ סש

 %ע יכ רועסכ .סוט םרוטכ
 לועלמ למס .תרעס ידי
 ָסדְמ | יופרכ לכס רעוטי

 פבכו 706 בנק תסק
 רבקה ורבלמ תעדפ יס

 פלה סיחכ יכטס ןיכע ולכע <
 יפוס ןופט 5 אקר  ומכ קרכ רמ6קו ךוסמ לחלקש
 ימכמסיסיכלמס תעכמ לכ סלע רכזומס'וכו לאמיט
 תסר רוכדס לולב יפוי תכייעמס .תויכסס סכוכתס
 טו"וכ סול ךלוכק ףיכק רטיכ סיכטנס יס 5 לפסל
 קלמכ קטע רטחכ סככ לע טופסל ןוטלק לעבל ןורתי

 קל 5 יכ דיקפמ כסומ רבע \עפ 6וקש יתַמְשְו

 ליעלמ סדימטסל רוכדה לולב יפוי דכמ ןוטלק לעב
 יבסס ריפססו סיכשמס יכסמ דקמ לופס קר סלסתבכ
 שוטה םעט לטכתכ ערלמ סוס סלקס וניפססבס לל
 ודב סט תחת יכטס לססכו סמסו ןישק ןיכ עלכועס
 ית יתס תוזט תוכנוכ סיקדקלמק סעט תויס סעו
 ול סמולמכ + רכס לט ומעטל ףלמקמ סוס ססימודו
 וממש .יכ רכזכס ומוקמכ .ויל6 זמר לופכמס לעבש
 'כפס .סיקדקדמק פל ףפופנוק סעטס קזנ ועידקס
 פומה קוקה לע רומט וככתכט סעטס לע דועו לז
 יכפמ סז סיס רועס ילכל ותכוכו + כט * ךל על סת
 וירכדב .ךוקסכ סמ רכוס :ליעלע סדמעסק סעט
 < == מלפובק תופס לע ותכיפמכ קלומ (וקש סימלוקק
 :20ו .ךכ רחל בתכמ סח ותכוס %ע סיפר סוקמ סכסו
 5 .סרויו יתמק תמק לע רוכלס וו ףיסוכפכו
 דע חב יו וזנכ רלמ קללה בוטתו חכס לופי דיתעה
 :רכסס ירבד ןק ןקו כע וכו תילעו תמקו ךיקלפק
 :ןכ סב לועומ סזס ןיכטקט ויק סעו = * ופרכז רש
 .ןפכמ ותביחכ סתיס 55 .דיתעקו כעס ןיב לידבסל
 6 ןיפכ רמס דועו דחו קכונמסו .ססכס 56 יתפוז
 רבועה :טרפסס ןש ססיכיכ שיש קמ לע סע ןמיס
 טיפ וטקכ ספד 6סלולו * סט רסכתכמ וכ דיפעסו
 %- 0 ורקש סעטל יכ תורוכבל

 ופקב

 = שו קרקסכ .קחכ ולו סקו
 | קכעקל סיוסלק תי6רכ סחכ



 הרותי לז
 בוט םוי חוק יכפמ רמ6 ירסתב לח(ב ל 62

 תלווב ירקס משק לועו 6דקל וילע רושיבק 63 רככו
 טדק .ןיכ פריכס ןכיעבד סוטמ רס6 סעט וכ קיס

 רעל סופרנל ןיפט ראס יזע לכ תעד עול טיפ:
 סארת 05 :136 סע 136%
 וכ רוכדס ויכיכסו לע

 ןיטק ךסמת דוקכק ךפקכ-
 וקו יפה סיכתו קמ קוק
 סלע רבכ | יסו * מק
 63ו סדקמ קמכ קז לוקיצ
 רעל סיס 63 יכ ו ב6
 יסמעמל קר = ליעוקל 6%
 יפכ ושל קיה יכ לכה
 קכוש6רה .קכוכתק .טפסמ
 רול לעופס פ תסתס קנודנק .קעוכתס ךיטספ
 סע סחותפס ןיעק תיק ףוטס רי א רע
 קדקפ .יפוקפכ לולכמק כתכס קמ ןויקל) 7לט
 ופל (כמת 63ו תש קבו סדמק תיק .בםחלבאה = < ססותפ וקו סוכועק לץכקו ןיעק םירָרְקפ  ולתלכ
 קכומק ויס סינעפס יוככ רט לכ לכס ססופפ ויפס ןכ לע סזק קע ולס .תלירק ףטסתו ליעל סכמסש
 יףטספ לו סקס סע ויקה תרק דווועתס /

 רכקְה פעל פל רָמָאו לע טפסמ סיס סכו -כע
 .סתיסו עללמ סמעט 5 קתכטס תיכסס קכוכתק ילול
 65 סכטק סעוכתב .טלזקכ קתויס סע ןיעס קכיטל
 ךוממ סכ תווי 55 ילסט סט דו רט ספר כס ךרומל
 'וכעטסס ךרוכפ סז סיס קר סלעמל רכזועכ םתפ רקס
 לומשכ סגר .ףכל סוכמ (נטת ןטמל למס תירסלב
 רובלס .לונפג יפו :ןוקתל ןוסלק ךלמ דסי ןכ יכ
 יִתַַכִא תלכי+ לכ :+ יִתרמב תרמ < רמָא
 רתסכ 16 ךוטמ סכס ול50 6רקי קפר פכו * סיעוד
 336 וככויבעל סוססייתמ סירכל לז לס כלת דועו
 בונכמק ירכד ונע סמכ עפ = סמדכ ןכו ורמס
 ןכ לעו :וכפכוכל 76 סיליעומ קדקדמס קי36 רק
 לכו לי6וס סכוכס 'וכו כ הַשָעו 3 רַמָא וריחפס
 תוכעטסס ךרוכ5 .ס6 יכ סיק 65 לז  תוכקסקק
 טוט סוס .ךלוכק לטויו פופי .רמ6כ 50  ירבודומ
 :פצו סכופ6רק ותכוכת לע וכסומ 'ןתיפל רוכדס כוסו
 רט סריעז קפמ5 סקימודו עעו רט ךקססכ ןכ
 סתכוכתמ 'ע ר טיפב קדומע סגר זש סלוכ בל וכעטו
 תויק סעו י) השע +3 רמא כ למ סכופסלס
 תלמ .תעגול .סככיפ סנומק סלוכט 3 השט ספל
 5כ דסוכ סילע רמ6 חתפ סיכתו ןמק סינקט רמא

 מש המאמ

 קדנוכתה לע יל הושעו יל רמת וריאשקר ןכ
 * הנטקה הלמה לע ונעשנש ינפמ הנושארה
 לע אוהו ןיצמק ינשב לעופ ןיאור ונא ןכו
 וא חנתאב והאצמנו הז הלע שקבנו *דנע
 ,- תרנוכתב בשייתג חנה הזש רמאנו * ףוסב

 קצצמנו קספההו הדימעה רובעב .תינשה

 'ןזע קתפ תענודל ןיבע וכי6 ס6 מע סוס רוכדס אלק 5 מיס
 "\עופס 69 ץמקל ץיכע וקבק  *"פזכ יפלכס לעופק
 "זמ (ריעו .סלספ .וכטפק יכפמ ועכט לע ךסעכס
 תב .רככו = *סקיכטכ קוט דכ וס קוק ןיכעה

 רע תפירק ףולס פולכמק
 סלט סע סקיעורו ספעו
 '106 ורעסכ סתלווו (ריעז
 -לעפ קטל ט6רס ןכ(ק
 יש ערלז קלמס תורו לזו
 רַמָא הֶשָעְו לעּפ
 טלול ךומסכ 6וכתטכו יל
 :ףועלמ 6יסט למל ו 6ריעז
 וקכ ליעלמ יס סנ קית
 לאש חלכ ָךְכָא יִמָלַע

 בטס קלקלמס סי36 כקו = -2ע'וכווכ ארקה ול
 ךירכ סוס 65 וקינסכ .לו)כמס לע גיסק) תוכססמ
 סיסמ טיטפ (סריעז קל יכ .ליעלמ סיקס קל 6% מול

 : רוקו ךוס .יכ וככתי 65 ויככד )סו * כע ליעלמ

 רכדכ (נווכ = +'תוסרק 39 סככס ל ןיס קז ןורועב
 ס5 .ערלמ 16 2יעלמ רשות רינו למ לע סכי ךיס
 יכ נכדו | * סטסמ דק6 סוסל קנוכק תיכ רטסוס 5

 ךרדס .סז 5ע ססש ואכ רכסו 30 סט כתכ לולכמס
 סֶלְג הָיָה 65 יכ לקכס םבייו הלא ארב ימ ערלמ
 .רצ ימוסו לוד שפ היה (רועז קליעכ ךיןוסדו וכו

 :ופלב .ליעלמ וסכ סנו'וכו סתעדל דוע ףסי לו
 רש כס ליעל ףוסס קל 15 ףריעז קלע תוכיעס
 >ותננס סל וירכדו = = כע סיס ףאש ליאש וכנע
 :ףע רובדס ר6ש סיזועפ וכ תוסכ רוכעבל ךינפל
 :סכוטי סימעפו = * סיס לאש וקפ ןופ5לק ותכוכתמ

 סט וש וכ 36 רצי ומ וכ תוסילפס קכוכקס יפלע
 הכקק רכד דפ6 שוקו >> תיכסל ו5 קכוטרל ןוכע
 זפטמ סכוטיס לטפ6, תיטילסת סכוכתב .יכ ספעמל

 ;סינמק יכטכ לעפ סיסור ומס ןכו :תומדוקס תומוכתק
 ולכמה כפכ ןכ < וכו קו תלע םקככו רכע לעפ (והו
 רכועה .בעפס 5 יטולטק ןפולב .קט6לס ןכ6ס 0
 שכתשכ ו קוספ ףוסכ סו :* ספ ינקו ץמק ויכק

 :בפומכו = רמא .רטסכ סרט ת6 דקפ וןוכ ץוטק וכ
 .(906 סכה קוט רו + כע סלכ ןפו .םשי- ל סימל
 .תיכטס 'כוְכתק ופ לע סוס יכסק ץמקס לח ספ בטיתכ
 .םסול ןכ סנ .לכוכ סלו[ו * קספסהו סדימעס רובעב
 .35כמ סכק6ס תויסל) תיטילפס סכוכתס + קזק סולה

 קדקדמ רכסס ןיפש ₪35 ססכט .סחויעקו סיתעטס

 |. ,* ומלכה .רטסכ וכ יל וכט ןופ5ל וכ גל לכו ךכב
 לש) 7: 8 6 5

1 



 הרוח לוק -
 סכוכתה ק6לוק ךלוכל םימעפל 10 סימעטקפ דופו |

 קכיזסת .ויפויכ ךלמו רוכדק- לובלב תכקפל יכטס
 דימת סיסי ןכ 55 ןכ לוס סט ןיכעס (כמכו ג קיי
 סינמק יכטב לעפ לוע. (מוקכמ הע .:רכזכת ךקדס ףש

 ספ ךןמיס | יש רמאמ
 רמימ סקו קפפ ץספסכ 16כו ץמקכ קספסכו חתפב
 |. -ר4) הנד תפת םיטלח וכו ירככ קספס 2
 סיעטר- תועופו .יכ < >> גז .הנרב'קח  סתותשקו
 בוטסי + ובו רמסיו פ%ע סכזכו :כש בו הגרבָשת

 5כ6 .לולכמב .בותככ ףקוכ
 י לעת, לקשטכ סלק ןכסס
 סינוקק .ףקוכ וכ סבו ₪
 טפסמ 15 םי ףקזק 04 יכ
 סיב.  תומוקמכ . קספסק
 :שג לוכמ 10 כלל ומקל
 יחסל .65 :תיברתו לכח
 וקלכעכו וקנע טקכסו + כל
 לכ >ןכעכ קספט סוקמ
 סיס רמ6מס קועמסמ יפכ

 ויס סע לוכלס קמפק סס

 קיספמ סעט ספ :ןיסש

 ןוש וכ סככ 59  :תורוסל
 קיקיס לולכמק'תעדב ותעד

 לעפ דוע תוצמנש רע ןכ ךלוה הזה ןינעה
 והאצמנו ותלע שקבגו ףקוב םיצמק ינשב

 חנת> תיהיש ויניד היהו ןינעב קפפה םוקמ
 תולש וכירצה ירחא םיקחר ילול קוספ ףוס וא
 ג אצמנ רשאכ קוספ ףוסב אלו חנתאב לופי
 תלוז לע =: * קוספ ףוסבו תוגחאכ םיחתפ ןכ
 'נרבש תו יתנ קזו רמאיו ךליו ומכ והה ךולהה
 ןינעה לע הדפקהה ינפמ רמאיו תלע אצמנו
 ₪ וגרצ .ינפמוב דומעל רמאיו ןיד ןיאש יגפמ
 ומכ טעמה -אלא ןינעה תמרשהב וירה :ש המ
 'דקש חמ לע הכבשה םלש ונינע יכרמא רשאב
 :קספהסוקמ אוהש ינפמ ץמקל יואר אוהו

 תוסקפ בס יוכי: רבסס

 שיק קסכס סוקמכ .רמאינ
 כמסמק .תופמטמ תו לע
 כה סוקקב סלם יתלב

 דָכַמ סט קספכ ותזיק סע
 וכ ידע יכ וז סעטק
 ןוד :רמבל = וירסלט סמל
 בֶכּוכ קוק רכד המ ותועפסמ
 טעמה -יתלוז = דיפ .ןכ
 וכרוכק דכמ וללכמ .סכויס
 לכל בזעו כ וכעמל רש
 וכ בולס.יפ לע  דםוימס
 ופקסל וסל .וטפסמ קז סוס
 ןו6ט טידןקו סירבדס:'לכב

 60: קספסס טפשמ קול
 < 71 קכתק-סיסיש וכיל סיס
 לופי לט וכירכס .סירפ6 םיקמדי ינוכ קזכפ- ףומ
 וקויס .עכעמ סמ סכופס = * קוספ ףופב 63 כתב
 סימעטב סיס ספלומת ףקו סכו ןוספ ףיס 16 קכת(כ
 וירבדכ ריסט ומכו  *:וכממ סכויכע סלעמ סיזמרלו
 תודוס קסזסרסקדס קקכח רבוקממ "מב סיכוקקס
 רטסכ ורקסב סיל 6יעדב .הרבססו וכו וכלמ סימפעכ
 ךולקק קלוז 'ע קוספ ףוסבו סכת6כ סיחתפ 23 מזמ
 ל :רכזמס ללכק .ךפסכ רעו :סנוק = ז'זכו וסקס
 יבתכמ וכו .ףס6 .סוקמכ .ץמקכ .סתפה .תוכתפק
 'קספקכ ס0 תפס סמק רמו 31) דכ ןכ6כ' לנלסשה
 טפסמ 05 שי וכ: תלסנטכ | ןכו '["קכ :ןיכעה
 שחשו קספס
 ףירפמ סקתו ושרזות 96 יתלספ יקל6 םפפפ ןקמעסכ
 רמאיו - לכ ןכז לכאיו קטי( סנ ןתקו לכאחו
 לכו ךרוו" לכו קוספ ףוכו .סכמ6ב טקפ לבא"ו
 ויסיטכו 311 קיכסס ןכ6כ דופ בתכו כע וכו רדיו
 :סתלוזכז ושוב יעלמ סלועל ויסי קפפקכ סועלעס
 כת ןפ :תלָבַא :וכממ לכ6 יתלכל = סנועק ן'עסו
 כ סכס םפפכ קספקב ססמו0ב רככו וכו תעבשו
 יפ לע ןכז ורע6 דע 'וכו יתנקז יכמו ייתְבַַ
 יתרבדו תֶרָבְדו יתר בשו תֶרבַש לכ קרוסמס
 כע 'וכו 'וספ ףוסו םכ חסכיחפפיתלַצהו תלצהו
 זונרקפ ת "ובלו 5[ כפכ לעפכ ןיככ'קכס יכעס ובו

 :סקמ לכו ומדמ ספמ קיו

 תנמב :נסוכ :קוס- ןיכעס <
 "ל תלקכ וגקכמב -רמאיר

 ומב .[עקב דקכת ץיקס יכ ןקספס .סוקמכ :קכוקקק
 סכמהב .סלט קכיינע קוסט יפל וכלכזס .רמָא .רטסכ
 סע 565 לכ :סכייכע .כסוי ₪ .יכ .סדקס סע לע
 < מקלל .יו6ק סוס -ןכ :לעו ווקס כמלטסל  וירססט
 ועכ ורמס סבקוי טפסמכ רוטב קסכס סוקַב ותויסב
 < נוסו קמשיו ןוד ןישש יכפמ ורמס סע רשקכ:רמ6 רטסכ
 סזי6 39כק ןמ (יכוקל וב ןווכ וטעמס 056רמ6ט קמו
 ךרדס .יפ לע וכופיכ םילטסל וכלכפ וישי לס סקמ
 לטסוו  ןול ןוטט וכמ6 ןיבעבו וכרכזס .ומכ סכומס
 סוכירכ וכו .וירקלט סמ" 556זכלכ .יכפמהבדווועל
 סט קימפקל ןוטלק בעכ לק ת0ז 03 שלשול וכ
 וכ המס למב רכוט ומכו סופעדי- 63 סיקפד:לוכעב
 ספסה 56 הנקס ןל יוככ6רק2 םונס קו תומעל סז 6
 ןכמ סזכ ומעט תק קכס כ טרק ןכ6 *  סכשתו קול
 תוסס סתפי רטפכו ותוטסרב ךופט תוסכ רפסב ככ
 לוד ג-זמקב ץמקי מס סככ ק6רכ כ ןירס> סיס ובעב
 סלל הק טפט וכ ק3תסב ופקוספ ףוכב סיס סל
 פפו דמעק סוסס רוכעכ |. ץקקכו זורס יכס יס )כו
 סג כ קסב סוסו סותפ סוקט רמאי\-לכ לע סמקק
 סלע .סכקו ןטק סתפכ סלקת-סיס יכ קופפ ףוסכ
 סככו *  עו ידו לוד ב חת'פכ סתויסל תסמ קגרדמ
 ספ .סוקמכ סיכז6מ לפסכ םתכס וכרדל ךלוק 6וס
 .ןוטפ סלמ לכ ןכו לו  ת'פס יטפסמ לע רומי וירכד

- 
 קלפ



 55 תדותו לוז
 רַעְש רָעגְוַכ לעלמ סוסו עסק ויפו( פס
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 ל ןמיס == ינש  רמאמ

 .- ורנה |? נעל ויס נרדמכסו-הֶנְרבשתו
 קילבד .קיקעסל 5ר לובלב ונכמ וו ץמקס ש מתפס = לקפל לע רעב תויס רובעכ סו סל .ןיפקפ כס
 ו56רקלגלבי יעכמ6רל5מ סגרדמכ וכקע קוסל קלוז = לוגס .ססוספרוס סלקתמו פפפכ ןיעס לוכעכו ץרֶא
 ודגל ןטקמ סט ןורבס וס רוכעפו ןטק סת'פ (וסש
 6וקטרמַא'ו 5כ קלקמ ןכו
 סוס סכת(ו .קוספ .ףוסכ
 ותויס  רובעב .לודב סתפ
 ךפיו ןכו ןטק סת'פכ לסתכ
 ורוסיכבו = = רחו
 םתכ קרפ ייס .קטלפ 'רותש
 סקכל קת דכעס חיו לע
 סו סוקפ ךליו 20 ליו
 ץומקכ זכו ןוספ- ףומ 6

 ןטק קפפכ קיס סכסתכ יב

 ' כע .רמשיו לכ ןכו תוגרדמ יתס קולעל .לכוי לו
 'נרדמס דס ןודב 10 סב סלומ רכסק ויס סע קס
 וכ םוקטסל סקר 65 ך לסכ ריכזיס ועכו תולוקכ
 ךופסה וו )כ 1505 ספטק ןפכפ יכרמאְו לכ
 ןכ עו רמאגרַמא ת רמאי רמוא למי תעכ יב
 סוקמכ ץ%קס .תנרדמ 56 תלעתסל יולרס ןל סיס
 ךומסכ סנמת ןכו י וירכדכ רכזומס סעטס ינוב קס
 קספס לכ .ספויסכ = ךפיו קלמכ ותכיסכ .יכפ ססש
 ומכ סללכ ןקכי עב'6רס סלוש | * פכיט ומכו סדוּב
 'רפסהו דָמִא לו צסכ קוכפטמט ךופסס וו סע פיט
 יכפמ הכרבשתו ףלוו ך6 =: ומעטמ וכרכזט סמ 5
 לונג ילכמ -.סלודג ססתפ 36 רכטס קיתעקל קטקש
 קחתפ 'למ6 סוקמבו סירפסב 5ככ תועטס סב *וכז
 תסוכ יס (מ 16ו-< סלודב סכקק ןקתל יול לוב
 'וטכתטסס כרס לכ( סוכו וזכ סכממ יכ ףוכיעב סק
 יכטב וונט 'פ עבר ירבדב לכ, סכ(רקתו םופלב
 ןכט יסיו תלמ לע וירבדב רובל ףב דססס תועוקומ
 כרי ומס תויסל סיו(ר סתיס .יסי למ וטוריפב בותכ
 תלוכ וחתפ ןורבס ןמ 570 תויס רוכעבו וילע 9טמס
 ווטפסמ סיסו * 5ע וכו ןטק ץעקכ סכוטסרס לויס יסי
 לע ורבדכ ספ 6וק ינטס סוקוסו = ןטק תתעב רול
 סיסופלכ .םותפ סנזכו ףסמב תוסס .יוסס .פויתוס
 חפפ רקסיש יוסרו  :"כפ מפ ספוש ןפק טק סענ
 ר6קסיכס קקזס תעלוה ןוס ךוכיעכ קוק ךכקו יןטק
 .תוטכמ לקס .יכו וילע .וכסכס וענע טוכס רקסכ
 'רפוכמ רתכוכויוכרכד ףססכ סלודב לנמלי ןפכ רסוט
 קפכס  סוקטכ  הגרבשהו לוי תוחתפ סעטיכ
 %וסט רכסס תונרדונכ קיתעהל טמק קוקס יכפמ לוס
 ףילו .קיופמכ קטפס קלוזכ סיס למל סקקמ ומכ.וליטס

- 

 קיזיעהל קרשקשינפמ :קרנרבשתו ליו ךת+
 ו5 תנמקכ סתיס קספקכ - לוגלג ילבמ הלודג נמק 6כ החתפ לא רבשה
 'רדהמ יִתנקז המשו חתפ לא והוקיתעה לבא
 'דיטעבירצה וקיתעהו ןקז ושרששרבעב הזה
 קכק ינטס רוטב פולכלס לע אב רשא לכו לעפמ המתנ ןכו חתפ לא

 דע לוגסב תוהו תופה ךושמ ליעלמ ולקשמ

 וכל זמלו * ץמקס 36.63 סתפס 35 וקוקיתעס ךכופנו
 תלוזכ למ תיקטכ וכ סזכ |

 16 * קתפסל שויופר קספק

 "נרלמ קר סלוע סתוס
 בתכס למ (וקו תפס

 תוכרלו ל 3פפכ  ןיכב
 ץטפסכו חתפכ הנְדְקְּפה
 קתפכ קספקב וסכו :[מסכ
 ץספה 6לכ רש60 .סקו

 ךכלסמ זתכקז 6 רכסס רסס סו * כ'ע וכו ירכב
 סלימעב :ירכק = וקיתעהו = 171 וסרטס רוכעכ סוס
 ןכסק לכ וכוס .כתכפ סמ תומגוד סוס *  חתפ 6
 למק ןיסכל ליפס יכ קכממ יטילטס ןפוזב קע0לס
 פקעי וכר תעדל סו קיס סכפפ סוקטכ סתפכ סבה
 טק קספס 63כ היס 136ט יפ ס)פק רפסכ רזעלס ןכ
 קפל בסוקו = רלמק :ףוסו סכק ופכ ילככ למק
 חפפכ לע תלובפ סיס ס6:5כ6 :קספסס יכפמ
 טעטה קז וכ ככ קנוו'ל ככ ןכו ץטק סכתשכ קיס
 תתוטכ קוספ ףוםו כתסכ פפ ףנמכס תומוקמ ככ
 רוט סק רטפ לכו ירככ סכס ןתלכ ווסט י'עפכו
 עעד'ןפו קוטפ ףופו סכקפכ סתפ סופי ירככ לע
 46 סעטס סז ספי קכוי יככ לכ6 סיקדקלמס כור
 ףורכלמ 2ע וב 076 וקמלק שלו וסמדח שוק יכ רמסו
 לו לע .תרכוכס ףסלבק דימעסל סולוכי וכיוס רככ
 ללולצ '6פתפ ץמקק ספ לק ןכ לע יכ לולו קקלק
 לכ -יכ סרכקכ מפפכ וס סג 050 לכטס ךרעכ יכ
 מק רכטכו ץוקקס יכ * תעדוקס ותקולקמ ךל רפבתכ
 :ףכופנו יסוכיכ סחתפסו סכקק 26 סנקס ןמ סיכפס
 רנת רפ6 ירכק ךלעכ ץמק3 קלולב ססתפ סמתו(י
 תפס יכל קכיכ בירכס5 קנולב רמפו = +רתרבק
 העוסק ןיכעל קר וחקפס ןיכעל 591536 סכטק .שיקש
 יכ:תרס6 קופל לשוק יכש דועו = : לולב 16 קכטק
 טחתפס קנקכ סעפו ןומקס .קלמכ ץטקס םיככי סעפ
 דנש *וקפ תויפוס תלעמ ורפסכ .נ מיס יטיברב ירקפ
 ספ (כקסכ /55/ס0 .תויתוסס רפסב טבל לכוכ שלש
 ושופ ץוטקקו קו ף%ל5 קקתפס 31 רמל קמ קס
 וי56 רתעב סול ךכל ויבש סיטת סמו * 2 דויל לבססו
 סכממרכ כ .ץנקס \5ע סמ קוקס שחתפק מ וס

 נה כ 9 כ



 רמאמ | הרוחי לוק :
 קה 55 סידקויז סיכזטט סימכ טק 65 ₪
 לוד נק חתפס ל6וססוי תווכסכו ךווסכ סכס רפוכשמ
 סקירמש 6כי 65 פוגססו חקפס ךכ רח מכ ןטקסו
 קכוכקב סכטקת לכ סכוט6רס קכוכקב ךוטמ 3
 :כ(כתיס וכ יכסס

 5 ץמיס =  ינש
 :ףכסי'וכו בוטקכט דפ " 3ע רתמכ חכ 6קכ'ןויטכס וכ
 :סכסל קז קיס יכ וכבטס יפ רכזנק קימקק טיקטמ וס
 :סוס פק וכטמ 63 סויש סזי6וק יכ רמ6ו טק סעטלו
 .וכ ערלמ בוטיו ןיטק ךוטמל ירכעס בדק ךרוכ יבא

 "קמ ןילעמ קוכסק קרכקמ
 רעכמס ןישוידירומ ו6 לק ךרוצ איבמ היא אפ דונשמ אר םאש בושחנש ץומקס יכ "רק כומת לועו

 "סנמכ ערלמל ליעלמס ןיכ .היהיוערלמ בושיו ןיעה ושמל ירבעה רובדה = 3 16וק 56 סט לקוי 6
 .וככטמככסויקזלו קזלכוככ רבד הזו לוגס רחא הפר הנ דמלהו ןיעה ןיב .[?קק 5 סכעכ וכוימע תו

 7 ןיכ קיקי עללמ ןיעק חנילב הז רשפאיא יכ אפב המת ןיאו המה :'ל 275 לוז ימלכזפ ושכ
 ץומקב ספ 3לככ 6 קכס
 עכטרסל וכינקס סמ וז סכוכ ייתסתו יקסתפכ קר
 םוול 73 תתפכ בתכמ סמל ספיס לע ססי6 תלגמב
 לע לקסל סמל םבלכ ('לו 'דעכק תעדק 6 לע ורוקל
 לנוקס שיק סמל מל יכ ק6ול ןוע כסו יכע ןוטלס
 תיסוס סתויס ילכ 5ע ססותפ ס6רקס 6? ירפסס לכב
 קכירכ סעטס ןיש סכמ6 יכ * תעדס 80 655 סטפטמב
 יכו * פוכמקב קוחתפ ןיב .תללבמ תקדקודמ סכיסבל
 ..כ קתעוע רכט טי יכ בטס קלר .6 ךיל ךככלכ'מפ
 .סקקעסס תעוכת םיטעכ ךליו ללב סכס יכ קוברדמ
 5: יכ רכדל סכוסק = = *םפפל לוגסמו לובסל ילכמ
 לוגמל ירכק בוט ספק סוקמכש סלועל פ0זכ וכ(טמ
 סעתכ ןכו =: בטס 65 תונרדמס קתעסכ ןכלעו
 קוס 56 רפס קלעקל סירכוכס וילב לכןעיוכולעף

 סכוכפכ .ךועמ כ ססילמ( כו 65 לונססו פתפק יב
 טרפב סוס ןיבפס ר0כ ליסוס > יכמכ קל סכוט(רה
 וכוסוכ נט סירקספ סע לע ףסוכ סקמ למ( כב
 ורמפכ לונסס ןמ ועיט6ר יספו .סירכוכס .וורָבְלּב
 ךסזכ קמ יכפמ רְּבַג ךרדכ 5 לקטשמ סקתכפ
 וכויכע סכפסכ סככ עודו לוגסב (וסו ליעלמ פל
 וירחס כו לס סעכטמ רפ6-סכופ(רס .סכוכפס ןע
 וכ ךועמס סזס לונטס סכס .יכ סדקס ומכ ךוטמ כ
 יוכככ דקפ יסופפב .לולכמס כפכט וטכו ףכס ךשמ
 תפס לע סט וכבד תויס סע יכ ) ויליכמו ינרְפ
 ( סקיכטל 06 ןיד יכ 21/ לונפל קוט וטפסמ
 וככיל קז ססותפ לעלסו סנועק ןיעק יכדקפ ו
 וטלטמ סוסו רפסכ כ 'לעלס רק יכדוקכס טפסעכ
 ינליעפה יִנתַלְעַפו ינלע פ סקפוקוכ(מע לכ6 מס
 קספסכו * וכו ינממה ינלכא וכוכו ינתלעפהו
 ןכ יכ'וכוסל קספסה תלוז ץטקכ וכו = וכו וכומק סס
 סטנסכ סט בותכו יכע'וכו רתסבס סכס יכפמ טפסמק
 6רקכ קודקדס יפלמ יפעש סיט מס קדקדמס סיל 09
 (רקכ סכטק'עוכת רוש יקלודב סעוכנ לפס רקסכ סכ
 יכירלקס סבטק עוכקס קת סעטסעס שמ 'סשרכ כ

 ונס רש ספל כ דמלסו
 עפס ןיע פיר כיפמכ ספל חכ ללי ךֶרָר וכרק[כ יכ
 רמא .תלמכ סל עומל'מוס רז ג רט( ייטס תכר(לס יפ
 :רטשכ קוב םוכעטסל ךרוכ וכל ןיפ יכ סמית לכד זו
 ךורתיו נעפס יכָהַּכ ספס ירק 2 יכ סקס וככרכוס

 ןלמב םוכעמסס .תככמ םכוו ול סקל ןוטלס .לעכ
 קז לוק ספק ןמ לו ויליכחו ויליכסו מא
 ץוסכ .ךכקתסל  תקקוזקק ועמיסהו כוש תי6למל
 ותט סזע ועטכ ןכ סקו סתכעפמ לע רָבְע רד
 חכס .יכ ערלמ סלעק ךיטמקל ןסכ םכ רמס פו'עס
 * הכוטקלק .קכוכקס לכל לוגסס 06 ולי 6) ךושעס
 :סיכשס טכוכקס לכ6 016 ומכב תוכעססס 6% סנ
 םיטקל קיפסמ סעט 36 סז סיס ןכ לע = *רועסכ
 חכה תושי סט יכ ליעל סעטב פס לכל קלמק רוח(
 זכה עופכסל רמפ6י6 וכ 6פכ סרוק ןיפו 51 ךוטמק
 ץפכ סמית ןיסו רס6 ססכ יפלו וכו קל קכק סוקמו
 ושינו * וכו קל חכק סוקמו כ ילכ סל רטפס יז כ
 ּךרְר .תלט ומדימעסב יכ יתכטסש סמ ופל ועכוכ
 סע .סכס לעפס 09 .תכיסעכ ליעלמ סקישודו בג
 תעמס רפסו תעלו רט6 לוגסכ סלוקכ (יק סג קפויס
 ךופוובו-רכודוזכ ךוטמ חכ וילסל כני וכד ןיפש
 0% רט6 כס .תכיפמ תנרלעל ופעי קס .ליעלקק
 .56 וכפיקמסכ יכ ץפסס לע סמתק 56 = *ןתרותכ
 סוקמכ ץטקב 6פק דקכס) ופוסס סזס לקטעה תיפכת
 וסר פק .תונמקלו קככ סכולו רבע רד קספק
 קמפה ילכ סלמס ריסכ סת סג פלע קכס סט (לכויסל
 ספ תויסל יופרס לוקס םכס לותסקלו .עילכספ !5ל
 ספור סוס וכ קול חכס סוקע סיסיו סיתעק ןש תעכ
 ופנו * טדקס ת6 עלככ ןוטלמ עולכסל סיסיו תוסכ
 .לועו = * קפול סוס יפב תרלוכמ סכוכה יכמק פכ
 סיס 65 וכ רעשיט ןוס6רס ססכס עע .הפל לכוכ
 סיק 05 קספס סוקלכ 6פס קח כ עילבסל רספ6
 סלוע לכסו קסעה )כ סטול סופ ילכ ור פכס סול
 6וק סכמ5 לענמ 6וסס 6וקס ךעמסו  :ק6 סכוכל

 סוקמכ



 רמאמ | תרוהי לוק |
 קכק ספול וסוו * לע 19  לנככ קקרכ .חכ טוקמפ \
 כ תופי 55 יכ * לע אָּב  דנככ 6 : קמט רועשס \
 יכפמ ןכ תויסל יופל סזו = *רומפכ לוגס רקס רקסכ |
 לנככ לָטַפ כט קוספ ףוסכו סכת כ יס רסלכפ |

 נק פ | ןמיס 2 ונש |
 :פרכומ .סוקעכ לודג ןפקכ ץועק כוש 65 רַפְס
 וקטל לע סקס כולקו דה כוסיו זֶרָצ ןכ סנ

 ןוכעס ךישוס וכו רעגו רעשמ .סמתכ ןכו :כע
 :פט6מ .סימתס סוכ רובעי וי5ע סב יכ סתפס לכ סזק

 וכרכד רש ולו לע ןאפ
 "ויקתסל ופוס קיסמ סמל יכ \

 ם- לע ליעלק ןמקכ
 יכ לע ןאפ | וכועיטס

 סכ ךופשי ץילקכ ותויס דכמ
 ליעלמ ותויס לכמו רתסב
 סיִה * קסלכ קכ סס נמי

 ליעלמ אוהש אוהה ךשמהו * קר חנה םוקמו
 ( לע זּפ) דגנכ הארנ חנ םוקמב אוה םנמא

 אבי רטאכ םנמא לע .אפ דגנכ אל לע ןאפ
 (לַע ןא5) 60 לעּפ בש קוספ ףוסב וא חנתאב
 ונרמא רשאכ ךשמה ךרוצ יניארו לע אפ רגנב
 הירכחורענו רעש מ תמתנ ןכו יתמשו 'תמשב

 כ קלעממ ויתודול לע לכז
 * ךופמ חכ .וירחמ כי 5
 לקשטכ ותסימת | סתיסו
 ותסימפ תמגוד ןעמ "עפ
 סמ יכ לע 8 לקפמכ
 סלחעסכ קוקלכ דומעצ
 וסכסמסכ סכ סילעי ליעלמ

 ותויסכ סנט תויכס ןמ
 וטוסיר סיסי קספס תלוזכ
 ליקי 31 סמ לכע כ לע
 סכומו לקט ועכ וכממ קיר
 ססככ קול עלוק יא
 דנככ "רעַפ כט רמוס
 ךסמ יפ) סכמשיכ לע אפ
 קפלכס כל ןיפ .רופסק
 כג תסכ סו * ןסככ ןיכע
 כס רמו6ק חסכס דיקעסל
 חכזשב וכ ר6כ5 סתס ךירכ לע ןֶפ דנככ לע
 למ רוט(ק לע ןפ .לנככ לע כס קוספ ףוסכו
 רווי רתסכ חכ ליקספס סוקמכ כ יכ קספס סוקמכ
 וכילו מ6כ וירבד סתסו * קלוז סכמכ סיסט סוללכס
 רככ לכ = יתעטו יתטסכ .וכרןקפ רססכ-ךשמס ךרוב

 סקיעולו רַנָו ךררב .ךפמק ךרוכ סומ וכוליכ ל
 ועעט סיס) סיקרפל סע (כמסל יוללס חכק סוקמב
 לפכפס רמפ סלעמל רכזס יתוופו יתמפ 765 סעטב
 וולכס קכס ת6רוקל ןיעס יחככ "פס תכיטע ןיכע סש
 וטפסמ סיס סכו לעפס .ןיע סוקמכ סע תויקל
 ומעט לטכתב .תיכסס סכוכתה יפ לעפ יִתָמְמש
 קכיקב ודבל דק כ ךש לסיו דיתעל וכפקתסכ
 קב 301 * ספ רכזומכ רוכדס לוגלג רדס ןוקתל
 תומס .סמכ וכסנמס סממ רבסס לע תוטקסל ךסורכ
 וכתש 65 קֶדָצ ךְלמ ומכ רעפ .לקשמ לע סיב
 5לכספ וכרכו רככ יכ קֶדַצְו ףְךמ .רמול קספקב
 רפסכ עכלל סז לע בתכ ןכו = *וכור יפ לע ןודכ
 ןו6 תומפס לקסמט רפכל לב רט כ תוקטס רעמ תוחכ
 ספופס טפפווכ .סכומ ץוס תולדכס .רדסו סק) ץק
 ומס לע ץֶרָא לקפמ 3 כתכ = קספסכ 6 קכימסב
 :רָפ ס ופכ ןטק [מקכ לעפס ₪ פ קויסל דססק סיכרל
 :סכסו .דֶסֶחו קֶדַצ | ועכ \ תודוקכ 'גכ <.יכסקו

 חתפ שהו םהלש לעפזד פה ךשמזר לע
 םגמאו לעּפ םוקמב תווהש קרארנו בשחנו
 * עהחא רוכעכ וחתפנ
 ךומסב בזו להקו רחנ הנתשי רשאכ ךומסב
 ;רשעי ?השעא ןכו | * רבד לקשמ לע אוה יכ
 ןוימרבררשהנו הפר חנ םע לוגסב הנקא הנבא
 ןיעש קרארנו לעפו לעפ 4 וחש ןושארקר

 ךכל ןכומ יתלכס חתפ סוסו
 וכ סול םיטסו = *רומזכ
 - יסוקמכ (וסט קשלכו כוטסכ
 רובעב וחקפב סכןשו עפ
 למסמ ומכע פוקו עססל
 רעס תוסכ 'סכ .עכלרק
 סיק 05 58 :נ קל תומסק
 6וקט ספ לככ לעפק ןיש
 לס א \רֶא לקפמ נע

 ןועק סנ זכק קתפיתעתמ | <
 סי69תס סש ןכ סנ רטש רעב וקכ לולב חתפכ
 ריעש | ורמסכ תיק תופכ סט סייס ורקזה * כע רעב
 63 ןכ עו + ב ביחרקו כסרכ קר א לקס לע
 *ןכו בהנו לה קו רחב .קכתשי רפתכ ךומסב סכתסכ
 קמו רעס רעכ לטל תולעל יכז*מב יכ תוכוסל ב

 ;דגתשנ אל ןכ לעו

 פעכ רעס לקפמ קל לחי ושי ₪5.קעק 5קקו רסכ
 סרקירפ6 וכפטקס דכע טז סיכוקו ומפכ ץ6 לקטמכ

 ורקכ תוקטס רעסכ עכזרס רכלכ רב .תוכיזסב
 ןיכוטק סקיפ בהז 1שע | לסשמ :ע סש שי
 יכע וכו פיקס ץר*ק .כהְזו כעס ןשע ךומסכו
 וריע .רטש וסב כ רעש | תוכוזוטב סרקי ןכ חלו
 ועכ תוכימסכ סכתטמ יפלכס לע לקס ךלדכו
 סט לכו קֶרָצו .רָפְס וכ עדו לז עב%ר סט בתכס
 וכ(יכווס פיטס ךמסי רטפכ קכתשי (5) טלקטמ לע (וסמ
 קזכ רכחס תכוכ לכו = כע * סיטעמ סקו ,תורז תולמ
 *סקל קח סקס ?קשעכו לעָפר קוס לעפ כ
 ן6כל .סלוע 0 פס תסירלל דס סעט ןולכזו
 הנקא הבא השעי הטעא | ןכו |: ןזכלו
 קעמ סומתב שי ןכו לכ * וכו קפל קכ סע לובסכ
 סוטסכו = : ךוטמ סכ לוגס רחש ןיחט .וכלכ5 טרסוסמ
 קפסס .תורסומ 6 קקתככ ל5/ * וכו ןוטסרה ןוימל
 פככסמ ףוסס ןושסלס ןוימלכ = כוטקבסכ הזה
 סמל ב ג 0



 רמאמ < | חדוהי לוק |
 סדנככ וכ רש6 לַעְּפִי לָעְפֶא = סיפק
 למק יסכ קרכסמכ הנקָא הָנְבָא השעי השעַא
 ךטמ .לע .סכככ 65 לעפס ן"'פס ק6לבו ס סלע למ
 ןעפס ןיע סקכ .ךיטטסל וכל ןיפס רול סנול "וכו
 סד5 רטונ קר .לקעו ללכ
 / דח6. ספיטסב כ "וש

 השעָא דקככ 05 סעט
 פא לקשמ לע ולב תתפב
 לופק לס רובעב תולככפסו ללקמ% קוב וכל שיט עד
 "וכו ץזקב 56 6כ וכו ץמקכ לע סמכ ה לע סחקפ
 וז למ דוקיכב סוקמ ופנמ 55 = רטלמ יכ סכוכס ללב
 יוכטכס וירבדב רבוומט סעטה ןמ חתפ לו [מק ףל
 ומכ .תועוכתבס טעמכ .לוצסכ דוקכ ר0טכ * קז רח5
 רמו תלקכ עבפרה ירבדמ סלפמל ןרדס קיסרט
 ו הנכס לוו * ןוזקו קק'פ לוס ןרודס סלע סמש
 יתלב ועכטמ ותויס5 עט סככימ חותפ חתפ (נמ
 ןיע לע בי 05כ פוק סב [מקסו | * קסכ לע לפוכ
 ומכיס לעפס ץלעו ועכטמ ךוטמ ץמקסמופל לעפס
 3ע .ךירפעס .ףכוי ךושו וכרכוט מכ רקע לכ ךוסמ
 תופלכב .טילסס יתלבל רומסי וטפכ ת66 * רכקמס
 יס סזק כלו = סלוע) קכוטמ לטפס ןיע ץסת למ
 ס0 656 ולמקכ סישכת יכמ קלטה ידי לע ורכקו ךור6
 < אצא ועכ.ףל6 לע לופת 16 קעומת ויל6יקתעפ
 קלעמל רכזט סע יפלכ בסוע 6וס ןוטסלס יזכתס
 ןיטק ךסמת דקה ךפסכ וכ רוכדס ויריכחו לטפש
 סככיש ןיפס תכיממ) ץעק לוקו לפס םיכתו חס שיקו
 רפכפב ומוקמב סטו זכו ספר ככ 05 ןעטקב ספ וכ
 * כס רקסכס .ךפס סכוטמ ןיעה סזכ סססו * וכרכ לכ
 קפסס יעובע וכזממ וכ ךילטכס סמ ריימו כת ןכ לפ
 לעפס ןיפ תויסלמ עכומ ןי6 סכמלוכ ורמפב קזס
 תעוכתמ רמא .תלטכ סעוכת יכל קתעפ ס6ךוממ
 '6ק .סכוכקס לכ לפס 0פכ תויסל סיור ךטס
 תוכעטסס ךלוכל .פיכטק סכוכתב ןיעכ %6 סקתעכ
 ומ קוספ ףוסו סכקס סוקמב ןכס 5כו סמס רכזוקס
 * ויטפסמ 52 וירבד לכ5 ךטמס סלפכ ן'עק טקקכ
 סטוכ סלמס קמיסכו קמיסכ לכ לע יכ טז וכל סכויסו
 רקפי דקפַאב לעפס ןע ךמזכ ותמיפכ ךירפספ
 ונכט יפל 6וס קכסרמ ַא ללב ססעיש ומכ ססיעולל
 קחמ וכתשכ ללכמ סו ידסו לוסי 55 ודקדס לעב למ
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 זרארנ חנ לע לבא ךשמ לע הנבנ אל לעפה
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 דקינ אלש לע אלתמא וגל שיו םלועל חתפ םע לעו סלוענ קקוקפס לעפס
 אישרובעב השעא -ירמוא ויהו לורג חהפב .קכוכ %ע סכככ ךכיזכפ

 ץמקחו ץמקב אלא הדג אד לע אדתפ לופה נמס 0 שו: ןוטלק
 בא אג רקע לכ ךושמ דגניא לעפה ןיעו ךושמ "ל" ךכככ ר"ת יכו * מו

 יאצא וככ ףלא לע לופתוא העונת וי קתעת 0

 . 5 | ןמיס - ינש
 סכ"ר(יקכ סהימודוירכט ימכ(מ כוככס שילקק יטפסמ
 ריכ נכ וככוטלל וכרמ6 רט6 'קיערמ כ סע וכקכ0 לו
 :ןכיס דע עדוי וכתל ילו וכיסר 65 וכיתותוס וליפסו
 ומ יכ ב5 לע סמ טיפ ןיסו תעבמ סודקס וככופל די

 ןוכבב רקי רסי יכב וכלסמ
 525 6וטק תדוקכ ךוטסי 6
 יסכעמל סירכוו קס ויוגכממ

 וכרונק ד נכמ ךוכיע בס
 ץמק .תטורק ןיבמ םרפסב
 לו בסל יכיכ וכו תב
 םסוי רככט ו30כ סכויכו

 יטכולפ טתלורק ןכות

 עדקעהכ וכיונק לע ספיססס = * רכודמכ (ירבט
 םיס סכק .\ע .תורוקל כרפסב תולודנס תועוכקס
 ובכ דל ומיביע וקקפכ ( 056 לע ךיו :ויל6
 תופס 3ע ססירועכב סיבדונמ סקויסב תטק קדוסי
 6וק קכד (ינומ .ללכב ויקי לו קזט .עודקס כוכדֶס
 ויקופ רפסב גויק .סדוסו לס רקו6 רזג רטסכ ליסכ
 ףרמאת ןרמאי למ לע ורמסכ וכרכז לפס וכ
 סלכט ססיעולו יככ לכל הלכיאו \לבאי ולכאת
 כתסו רומסכ םוכס לע תוקוקל קכר6קב םירמעמ
 "דק "לב סמ ד טרוקס ליסכ וס ןכ לע סו ןע
 סרויס לעפק 65 שטבמסמ .לופיט רובעב .תוכירש
 ו קוקס יככ6ו *  כע תובירסק קדמעֶ וילע
 ע רכס יכבד תככסב וכיכפל ןסכ דמועה לוד נב
 ןכות :תלסכב ספתססמ סויס כסלו יכ לוס קלקכ
 לכו5 לכש סילופכ וכיכועכ .יסכו תירכעס סירקס
 בומכו = + רמ5 קותמו קותמל רמ וקיסיו סטפכ כעת
 רכוכס רויטכ ללככט יכטס יסכתס יכ רעל וככייכעל
 ומכ ףלל לע .לופת לעפס ןיטסכ 6וס רכס לט וירבלב
 ומרט יב ףל6 לע לופת לטפס ן'ע 6יסטירילס יכ 6
 סעוכק םיסמ ירימכ סדוקכ ןיעק סתיס ןכ לע (ני
 יט ךיכפל יתעכסשיפלו = * טפטמכ סכוטמ סלודב
 יכ רטבכש ולר = * [מקכ שלו ץקקכ 62 עוסקסכס
 קחתפס לסבל םיכסכמכ .ןוטלכס ססכס יס דומעי וש
 קפקט יככמ ורע 26 קלעמל וכזמרס תיעטמס יפכ
 וטטפתימ סוסו = * סלודב ססתפ %6 רכס קיתעסל
 וז סכיסככו לכס ללכמ ףנויס לכל קקתפס תוללכ
 סקתפ .לופת ללס רוכעכ ןכ 6 רטפוו ללככ קס
 רמולכ ץמקכ קס סטפפס סיקת לט סקכ 60 לע
 3 060 * [קקס יתלוז סז ןוכעב סלספכ ספתפ לכס
 פע ץטקב לש ןוכק6 ןוטל סופת קזק קסודכ .תנפק
 עפה .-- קחקפ .ועקשמ סיסיו יכפס קסכק

 "ּולכ

/ 
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 655 ססכ 60 לע לודב סת'פ .לופי 650 רמשיו :ודבפ
 6וק | "וכו קיתעקפיוסלו = :ודכל ץמקכ קז קיקי
 דקככ 5% סמ יכפמ סל עמל רכזט 6לקק0כ סעט ולס
 5ג5גתב ךישו לעפא פלמכ לודגחתפכ השעא

 / לק פ- ןמט "יש
 = וכו טנ'ד וירש כי לו משל ורוץיכ טסט סמ ו
 לע תורוקל סיוטכ ודי דוע "וכו סתולק סלק לקו
 ותסרוס ךרוככ סו לכו סטעקב 00 תופיכמ תטלמ
 יכנס לו = * סכ ץכויכו 6יסס קלמב יעבט לו נססמ

 ומכו לו1סכ דקכקל רכלמ
 וטעמס טוסט יככע וכרפכמ

 %לככ סז סב | * תועוכתכמ
 ףתתטיו בומי וכלוסיככ סט

 כוכב ךלטכימכורימס סע
 ופרומכ = ביטסל  פיכמס
 סלרי לט טעעכו דימעב
 קספסכ סוקמ שעל 0%
 יכ וכורתפ קז סעטכ ו6
 זרכב לו צסק ךפסתי יקעפל
 סער וכמע השע 7" סל ושב
 השטח 36 (ופ תיט6רכ)

 סת6 קש וכ זק רכלס

 'עמה'והש ינפמ לוגס ג שעצ קיתעהל יוארו
 ךרטצישכ ירצה םע ףתתשיו בושי תועונתבש
 רתרומ תר כיעקל 95 ובשיל =רינשה ;רגוכתב
 קרשעאב ₪7 האוז אלש טעמכו הדימעב
 המע שגדה לקיו םעטב רצ קספהב אל םוקמ
 ןיאש המ הארת אלש דעי'ל הנבא ךל השעא
 וירחא אבי אלו = *יל אביו אנאו אצאב ןכ
 ףלאזר זרוארה רוכעבירצ וינפל אביו שגד
 ןמ קרוליפהש דע והב םתולק הארת אלהו
 בשיחת ךיאו * שעיו ןקיו ןביוב ןושלהו בחכה
 איהו'ועונתבש 'טעמה תנתונ איה לכא ירצב

 ןכ סג ופנוכס יפ לע 6
 קמוקזו * םדקמ ומכ וקע
 פסיקת ךיסו ורמלב סתסש
 "55 סכוכתב לז וכו ילכב
 וסו/וכו כקיתעתס דע וכו
 עעמכו לנמל ורמפל סוס
 ססעקכ 675 קסלי לם
 סעטב ו6 קספסכ 0 'וקמ
 סעטב 16 ןפכ טימטסס ל
 'רכווטס לע וס ותויקל
 הארמי סמפכ ןכו :סממ
 3550 | > וכו הילעממו
 526 ד6מ סרופמ סוס קזה

 סתלווו ('מ סימלי) רכול
 "ילעפס 36 לולכמב ורכזכמ
 *סקכ ₪0 סלקילמלש
 קכוכתס ייפ )ע סקל סרק שוק קלקמ רכסס תעדלו
 סדיעעב ירינק וסקס לוצסק תרומת ביססל תיכעק
 סט סיסע קיספמ יקלכ סעט ו6 קספס ליכסכ ךסמסז
 רטפש סיס 5לו קלמס ךישמסל וכרכוס סרוכעב 0
 ששוב יריטב ועו6 ורימסו .וסופולסס ןכ לע לוצסכ סז
 ופרומת וכשיל קב ותכס 6סר בס דיעעסלו"סוכס ךטמ
 תיכטס סכוכקכ ךרוכס (יביטכ סכוכס סיס סדיעב
 רמטויוברכז רפ6 סעטס ןמ לונסס פרומת ירגס כסיפ
 ס(רי 65 טעמכ ירכזכק סעטס ו קספסס תלוזכ יכ
 לעפס דלכ סב 6טב5 לכוכ 6 יכ קמ קפעמכ 05
 'בייכע קוסתב 5 סנ רומפכ קפיטס תעלכסב עכועס
 סולע .סרותס .סלודב סעוכתב לעפס ן'ע דוקכב
 סד6 6טקי 55 ןעמלו = ןפכמו ןפכמ סרק קפכזכו
 יןתוירב תלחתמ +לכב 550 .תולחס במס וכטסב
 "וכ תויס5 וכ ותופרסב סו לע קכוקת ודיב קיפסס
 סכוטי רקע כוטסל ןיש* ד םולק ןקס קולקב לקס
 טבלק לקיו ורמסב קתוסיכמ תמלס לע סרוסו * ילככ
 רכחל ןוטלק לעב יביעב לקכט רעוב סכור ."'וכו קמע
 למלקפ יל הנבא ךל השעא רמולו סלכ6 שלה
 עפיטס סכמ 60ק ס(רת לט דע סקיבפכ קטונד
 טועממ ס| יכ סו ןי6ו קווסב קולע הכמק ₪370
 ןכ ןופט קמ .:קדסי סל שוסי 650 לע ולכ6 סתוביטס
 :תטנלומ סכביש (יסס דמלסט "מ כי 201 ב

 לע קיסו סיקלקלטס 'נקיתעתש דע הנושארה הנוכתכ הז * לוגסה
 תוחכ רפסב 300 רבד

 זו ןטק ץמקס רופיכ 6 זי
 וככי6 סט סלןקו ס)עכ קב 6ק למס ףוס סיק סמו
 וכס ןיכטס יפכ סעוטס ךועמ פוס ס6 * דיתע 16 רכש
 חת'פב וכס פרכומ סוס ספו'מקכס הנקמ ןטק [טקב
 תומוקמס ןמ דק6 קוו = "וכו כל הָנקמּו וכ ןטק
 תסרפב בקכס ל ןכמלס 30רסיכ לודנו רש וכ לסככש

 55 סכטמ יכ .ןוככקו לוו סכטמק קבכרט לע ץקמ
 סכסמ ידוסיס יכדרמ יכ * סכסממ ךל סיס( וכס) ומכ

 וכט ףסכ .ומכ- חת סכטש ףסכ ןכו םורוטס6ךלמל
 'ובסכ .סלכ סל תויסכ קישר .יקדקלמס ומיכס רככו
 תוכיקסס טפסמכ לכ תומס לכו סרוכה הכסמו
 םוסו'מסכס ועכ ול קעודי פככרמךלמל טי יכ ןיכעסו
 וירקלו וסכשמל סעודי קרקסו ךלמס וילע בכר רט6

 ת6בומס סיסרק קריזנב ודי קסדכ סכסו יכע * טילטל

 רפת סתויס 096 9כ 3ע יסלק ןי6 סכמש יכ וילכדב
 קז טק סנ תומסס ילסמ סלכב (נמכק לובסס דנמ
 סי(לס .לכ6- * כרכז ועכ פוכוקס .תלוזכ סטפטמ
 לעכ וילע תכש ועכו .ודבל ףסכ קכטמ לע יס
 ן- ףככ .הנשמו = סטקו 511 סכט םרטכ סיטרטק

 ונטכ פוקט סיסקו  הנשמ ףסכו וכ רסק "וסט
 506 ירכ לוקב .סכסו ךועס וכייכע סיס סט קי ול 51
 ומכ רקק סוס ןכ .ס6ו ךועס .וככי6 לוגס וסקס יכל
 זשכ םפכס קמ כפי יכיעכ סב בע וכו סכטמ ףסכו
 יכ 0 ) וכ תקעסכ סכצמ סיקלקס יכ וע

 ויה
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 58 סס כתכ ןוכס לונסכ ורפסב קכופכ סכעמ ת1יסל
 יכ וקכ'בס סט ומרפמ יכל ךכל ןטק ףתפכרתכ סכעמ
 וש ול ןפי סמיכ * כע סיסכ6ס תטלט יפכ סכעמ ןי6
 .רכד ספותויס ןיכע לונסכ סכעמ ןזפל 15 ףיסוי סו
 סנ ירקט לעּכ וס רקק וקח

 קז לקטמב .וכסכמ סילעפב
 וכ (כויכו .סישיסכ קלעמ
 עבלרק סע כתכמ וזכו
 וכ ונעדוק רככ תווסכו

 ו8 לוגסכ 7קכי ככל סט
 תרכומהו ךוזסק יפכ ילכב
 רט וכלכמ קעכע וז סלמבו
 לס הָנעמ | 16 5
 ספ סקיכסו .ןוסל סכעמ
 תויק עכעי סז סעו = כל
 ר6ק ספ הנעמ | סיקלס
 ו5 קכסמ ףסכ לקסמ לע
 הלעמ 3קפמ לע לעפ
 ימ ע/ פרס רכדכ סישיטכ
 קיִסכו וכו סותכ ןכו רבסס למסעו = תי
 סצוכתל וכ קקימפס רקע סז ךפסכ קמסס סילוכס
 ךומסס סוקמ סכטק)ו תלכומס סוקמ תו6י סלולגק
 וכוסר רככו | * סכוטקרס סכוכתס טפשמ סטיק סכ)
 קספסה סחויקכט רכבל ססעפכ לקט סעב סז תקגוד
 טטסס קפלסתב סתעו = * ל\גסק 6 וכפסו ילכס 6
 לונסכ ךומס יתלכו ירככ ךומסב סכקלו ססעמ רוכ
 כט יפמ סז סיס יכ סכוכס = * וכו כטסכ רססכו
 יול ידול סינוס )עפס דמ3 603 וכל תס 65 ןוטלק
 רוכעי סילגרב רבד יש קר יכ תובימסס סוקכ ₪
 * לכו לכמ קתרוס לטכל סכקעב ,תוסוס ודי 0קתש
 וזכו סוסמל לק קכטסב 16 קתיס 65 ךכיפפו
 3ו נס תלוזפ .סיו6ר סתיס 65 ןכ לעו קנעממ 'קבתכש
 תוכיקסס סוקמכ סכמ6 * רוקסכ תועוכתבס סטעשס
 ךומסס כי ןפ ספר ככ 50 תו6רק3 ךקוכק ליכס
 לס ועבט וסרזנו רכד סזו = * לכו לכמ סתוחכ לטכפ
 דע רמס סז לעו ותככס לדנתס סע לע סוחל סדש
 ספר קככ סתופרסל ( ךקוכ לכימ כ ) * ךקוכ יכיש

 וקטלע כ) ןקיפעמו ןקיטלמו םשעמו סארמב
 ךומסס תעכ דומעפ 'לכ לוגסס בשוק | וקסעמו
 קכוססו .* סטעעו ספרמכ ( ץקקס כ ) חתפק סוקמב
 'וקמב ספר סכב קס ופרס ךרוכ ןמדוק לע רובו
 הכקסקב וקס ומכ וכרכז רטל סעטס ןמ תוכיס
 ןחקק סוקמ יכ סםשעמו םָארמב | סייוככס 3

 יש ףמאמ

 המתנ ןכוי קספהב ירצה לא תונשה הנוכתה
 "רנש ינפמ 'היריבחו הנקמו השעממו הארךממ
 קיהנו לוגסב ךומס יתלבו ירצב ךומקב טחוא
 * הז ךפהב תמאהש םירובס
 קשה וכ אהה שהו החנ:ר לעפה דמל לע
 יכ חנא הזאה תומש;ר ו*אכו ןיאכ ץרבשחנ
 תרלוזל הזואר התיה אל ןקמ שעמ ארמ םא
 קדתוארהל ךרוצ כיפפל ויבש דע לונסה
 (ןהישעמו ןהיארמו) שעמו סארמב הפר חנב
 דומעל ירצ לוגסה בשוה וקטעמו וקשרמו כ
 םכארמב קס כ תבה םוקמב ךומסה תעב

 | פ ןמיס
 -םופככ .סיסנעכ יתלכ סתויס סעט סכורטק ת6 לו
 )ולכמק רבדכ סקוטככ םמתטסל וסר סכתב רבכ
 הָאְרַמיִארִמ | ןכ רט ילו 3 העפמ 5קסלכ
 למל כב 600 קדש לכס יכ (נמכ 500 ה -קמ

 = ₪ סתיב )6 וכ6פלו לעפה ו
 6קכ לז לקטמכ ןכו הרש
 םארמ רמלכ וכ6 ף01 'כש
 6)ו וכסנמס ומכ סשעמ
 שוק סנט סיקלק םהנ
 סוט יפעק 600 ילעכמ
 כתכ רככו י לעפ קוו ספ
 סייכוכיכה ייונוככ לולכזס
 רמקכ יכ דקופ יקוקפב

 קוק םלָאיג וכ סדקופ
 ןיע לונפכ סֶתְדַקּוּ 6
 75 ס6ו חתפב וס לעפק
 80 דופי סע .ןכ .(כומכ
 וטפסי וכקכמ לכה סמ
 וכו סכו6 וכ םֶד תוא

 וכ סיפונקב .סכותכ תומר יכ וכיכפל ילקו * כ
 והשעמ לו ות ארמ 26 סכמססכ ןכו ל
 תדוקכ .'ע לעפס ד ((ק ,תו6רס ךרוכ 2 ןודזס
 .סכקמ קסעמ סללמ לכל כג קטעי .סככ סכסו " זכה
 מעל ודכ ורכ לוגסס ססכ כוטל סיכומסק סליריכסו
 רומטכ םשעמו סארמב ץטקס סוקמכ ךועסס תעכ
 .וכוס ידענ ורכי יכ רוכפ ךומס ירכ ןיפ וכיסל ןככו
 ךטפכ 5 םי סו * ןוככ סעטב לכסו תוכימס סוקמכ
 וכ ותורטפפ לע .סיזעפ לז ךותוריעס 6 תל 33
 6לטכ חתפ ןוטלכ ןויקק סג .לולכל רבסס םעס ל
 * טממ ץלקב חתפ ןיכ לידבק5 רופסק רקע-סס סיס
 ףופקסמ סעוד סזסק קתזו ןוככ-56 סכוכס ס5עת ו6
 ןכ ו תוכימסב ₪0 תפרוס לטכת 50 ככ
 םנדב .סופכס יל קכב6 ךל .קמעסב קלעמל דיפקס
 תוסס תוסכ קפרוס לטכלו 5כסל תיחסמ ילכ ווק סנט
 וז קדפקס ךרוכ ןוסלק לטב סלרס רספ5 * תטדוקס
 ומכ ןכוכמס %ק סיתוכעיסקו סילעפב לו תועכ
 136 תלוז סירכדכ ותכיסב לע ךומסל סיכילכ וכטס
 ןכ + וכו קכוטללס קכוכתס לע 6כ רטזו : סדקס ומכ
 שיט קזכ סכוכס 'וכו לוגסכ ךוזמסו ירככ דינפכ ףוקסכ
 ךומסכ לונססו תרכועב ירכק * 22 קוווטב סיסי רש
 ךןכ לע + ןכ תל סו ןוימדו = סלעממ בותכס וטפסמכ
 :ןופס ףסוי פרופ ןכ 5 יוו'פ ןכמרס רבד לס ביטס
 .יפובר ורזפ לפ עטכ רמ 130כ תרפכ ךוקס ןכ ספל

 ץכ

 בושהנ רשאכו



 רמאמ | >> חרוהי לוק
 6וקט ןכ .6ו9 .ףסו'ט רמשיו ועמטקכ ןכ וטורופמ קיפ
 ורכד כ דע |" וכו ןיעמק לע לועס ןלי6 ספ וכ
 וכ רוס6 וקכ שוק =לכ6 > קרופ 57 ןכ ךטסכ 6%
 ךכיפנו.*כ5ז ןומיככ = * ססולמ סלי6 ילתפכ =* ןוככלב

 תלק 707 פ/7ךמיס = ינש
 סירקכ סעטק מינככ מופ סמוק רוכדב 55 דוקכב
 יקס וכמטכ סלול ך וכרכומ לכ תזפסכ 15 תרקופמ
 +כפכ סוס סלועל סעטב תרכומ ועוילב יס ּודּוקכ
 סתטק לע וכדמס רטפלו = : לוצסכ פוס סז תלוזכו

 סיס ונו6 וכ ירככ .דוקכ
 .תורספול טיס עטכ וטוריפ
 ןכ טסו = * לוגסכ וטפשמ
 וככ ףרטמ ועכ .בוכס רד
 * וכו תיל
 ןקתכ וכ 0 רכדכ
 ומס .לכ6: לוגסו ולככ יכ
 סגעמל ולוקלק סיס 'לכומו
 טיסו = *סכטמס תבְכרְְב
 סמילמ = ופכופק = תכקפ
 .קרפ ותולכו סדוקכ סתו(כ
 ךומסכ ךושסו יל לם ונע
 לטסכ פרופ ןככ ַרַסוְבְו
 ופ50 סילכלקו | =* וכד
 כתכט קמע סלכ סילסכפופ
 רעס תוסנ רפסכ בקר
 שוקפכ ןכו לו 'ג 'ק תומטס
 תודוקכ סלקב וכ ךוממ

 ךורפמב .סיסופ "וס סופו
 * סעטכ רכומסו ףקמב וש
 דלעו וכ ףקלכ סיס סו

 :סכסו י כע

 קרנושארה ?רנוכתח לע אברשאו יטשעמו
 א דוקנב תינשה הנוכתה ותוא התניש אלו
 לוגסב ךומסו ירצב .דרפנ אוהשכ ןכ רובדב
 יעמש ןָכ ריאי ןֶּב ומכ םעשה והכשמיש'שפאו
 ףשפאו * לוגסב הנושארה ותנוכת לע אוהו

 רבחמלו *ירצב אוהש ערלמ םעטה ונזפתיש 1
 ונממ םימלענ תודוס תאזה הקדה המכחה
 ריעהל סהב ,ןווכו םתצק לע דנדמעש רשפאו
 חלעמל איה לועהב ונרמא רשאכ לשורפה לע
 לעפנה ןיבו יתעהו רכועה ןיב לידבמש המבו
 ימע  ףסאנ ודקניו רבועה לעפנהו דמועה
 סכטחשיו רדקניו חחפב ףסאנ רשאכו ץשקב
 רובד קספה םוקמכ םניא םאו ומקכ טקשיו זס

 םיגיהנמש הברהו ןינע קספה םוקמב היה הז
 חנתאקר גהנמ תוקרזה רחפצ אכזר לוגסקד
 הנושארה הנוכתה תלוזב ףקזהוקוספ ףוסהו
 ךיראמ יתייקר הזה רעשב ביחרמ יתויה ולאו
 קרמכחהמ טעמ םא יכ ךל יתיארה אלורפסה
 תה לבתו תרקפומ קדננו אשו הקדה תאזה

 :םפש וכממ קלעס ןזוס סע
 תטלסל 06לכ 05 סלכ
 :וככמ6 לססכ =: וככו6ר

 :"קויקלסיסלעמל יס לועקכ
 '6ס \/ץיס .ץמקכ :.סלוקכ
 :סכקכ לכ סתויחסו קעיקיס
 < ס96טל ליס ספותפ סתויסל
 :קמס ל0כתכמ ומכו
 :רכועס .ןיב לידכמט סעכו
 :וקכרב(ו תלקכ | * דיתעסו
 .ליתעב וכ  סלעעל רכזט
 :(וס רבועבו ססותפ ווק
 ,'לקופס לעפכס ןיכו:קכומק
 .חתפכ רכעק יכ = *וכו
 :ןמקב וס דפועה יכוכבְקו
 "וכו טקשיו יטססיו .ולקכיו

 .153-רט6 טסשיו יכט סקו

 סרכזוו | תלסלט סעטכ
 טָחְטו דכ ןכ6כ לולכוס
 ו  טסשיו ומדמ סשע חיו
 סקיכט סלק 6 קטע קיו
 יכע ןטק ץמקכ וס יכט ןכ תויס סעו 'ק ןטיס (רקיוכ

 ויכפס 56 ותכוכ ףס[ ככ
 טע6 קועמסמס יפכ ,פרכומ ותויס פע לכ יכ ורמסב
 ןטק .ץמקכ 6וק סלועל ףקמה ידי לע ךומס קלממ
 למ ורקמ6מ ר6כפכו = * ןטק חתפב (וס סו תלוזבז
 יעמט ןב ריי ןכ סעטס וסכטמיט רטפלט רבח
 תויסל קז קבסו = * ל\בסכ קכושלרק ותכוכת לע 9%
 ףקמ .תוכימט סט ןילס יפ לע \6 ןיכע תוכימס סש
 15 ךיל6מב ותויס סוכ וס קוט עב פרס רכדכ ירסש
 י ירככ וסט עללמ סעוטה וכופסימ רפפ0ו : ףקלב
 יפ לע ף6 תועמטמק יכמ פרכומ ופויסל קז תכטמ
 ערכומק עב פרק רכדכ וכ וכופסי ףקמ סט סיסיש
 ץ'קכ ותדוקכ סיסי ףקז סט טימיפ לע ף5 סעטב
 "ירק וטפסמ ןשכב קכוק6ל סכוכפ (רקוי ריעפכ ןטק
 (רקו *  לוצסב ךומס 6וקסכו ילכב לרפב פוקסכ ןב
 ךרדה לע סוו = * ףמסו ךולמק סעוט תיכט סכוכנ
 וכרמסו .> סיפ ירק יכט ןוט(ר יכגל לכד יפרכו רט6
 "בק סכוכעס ותול ספכט 65 ךוטס \6 סיסי דרפכ ןכ

 וכ לולכמק סמ  בתכמ
 לכוס לכח ןי6 קספס טפסל 00 שי תלסלט
 ספ וכ ןיכע קספקל ותעדל סו סיס קל וקומכ
 ךומע ךלוסו רפסמ ליפו ספעו דח6 רכד לערוב
 וכ רובד קמפס סט ןיטפ תויק סע ףכקתמ
 .סיניסכמט סכרקו = :קפסמ סככי6 136 לטלסק
 וכ וגיסכס .בולס לעפ רעול קכוכ = "כו לו1סס
 סכומשרס סכוכקס רוכמכ סקיכפמ 5 קספקס טפממ
 0!ו וכלכוט ומכ סדוקכ5 .קלוקכמ סכויכע תוכטל
 ₪ָוק רבדס .ףקזק ןיכעבו קכוטללס .סכוכתק תלווב
 ןיכעכ סכמ6 * סלטעג וכייכע רכז סדק רככו רפובמ
 1ולכמק'סכ יתסנמ סז כל (קכזק כס כס לוצטק
 סירפסס טלפכו 31\ לע 5 לקטמל סטלה ןבסס לכ6
 ל6טכ סלונס סוקפכ פוקט 6קר!) ימילטק לקקמק
 : לע 'וכו קוספ ףוסו סכנת טפטמ ול שי סירפסק
 'קכלקכוילכט רודסו לוכב לכמ לכ * תדקפומ סככיסטו
 :'וכוככ תוכסבו םילשי סיעטב" עולעב : מעט ילכ

 * תורוסלנת



 רמאמ = :תדוחי לוק
 וזןמו לכ ןוווס יסינטב . רפבתימ וכ = =קורוסמבו
 סנוזט סכיט 0 ךוקכ טפט סת = וויט דע ל
 קוד קקדק ר6יכ 0ע למס דע ילכט די קנו רס6 6%

 | ףומויו סכל עמסי זק

 קכעתס = אפ ןמיס

 אפ //ןמס מש
 המקל םוו "סיכול סיתוסכק ימכפס תוזוכקמ טנמ
 -לע רתל6טכ וקל ךממב 03% טסה ףילסס טז יכפמ
 :86 ביט תפוז סלוס + ןסככ ול ביכס רס6 ותטקב רדמ
 :ןולסמ :ריפטסל לכס ןווכמס רדסס ויס סע יב

 :רפסכט = קמ: לופס \קסלב

 .ןורמס ןורמסו-ךורככ 'תוק ןושלה בוכחל הזביד יד" ירגוכה רמא ל9 ךכ רקפווכו לכועה 68
 :וקקקמ הלקוקמ לכ כיכס :ךיגפ הרלחמ נאו לצפת ובעשמ וז סיתס ז'וכי 86

 רמכמ ..סיפושלקס  תלכל = ירארקה רק סבתנעט לע ךחוא משא ןכ רחאו .573%ןכ 70 =:
 תוכומזבו (0'גומאבו .תועדב ךממ שקבא בחו לכו/"כ'  תועדכ | ךזא

 סכדיב ראשנש המ לע ךלאשא ןכ רחאו'ישרש
 : תונושארה תומכחה ןמ

 לק6ץב ול סלסכ סזיסיטלש
 לס רטפח יס מב וםימקופ
 יכעקטתט ךילע .םירטסל
 סירקוכמו סיכולק סירכצ
 7 : רכו .תוכומקס - יטרטב
 ' סוקכקס ןע סכדיכ ללטכס קמ 5ע ךל6ט6 ךכ סו
 :סכור יכ6:דכ פיס ורמסכ .יעיכרב סז סיס תוכוטקלש
 רמש תויעבטס .תוקכחס ירוישמ טעמ יל ססלפס התנע
 פקשו = + סריטו לפסב ול קפפ ןס\ סכלט( ויסש קרש
 ...ובסלתש יבוככ כ ןומיס ספ ולמסב ותטקב קיס טז

 ₪ קש ףפ ךאפ 9% = 0 ל ל 5 | ששי יל

 ןפיס יעיכרב ורקסכ וכמע |

 קשת סקל התיק לכ6 ןכ
 ןוקטכמ = פלעות- קפסותל
 סקס תוקכב ןוממ .תכרכו
 וכו סיפעמ לכל ווס טל
 יסוקק = סו6קס למס

 :ףומפ ורכד ןכפי'קפסתסס לכו שליכ קחומסידקקו |
 :רק6 סקמכקל טעמ יל .סללקס וכוכר-כקסכ וטונטס >

 רכיקכס מכס לע וכויסעוכו קונוטב רוסיב 35 ףומותש
 9 סט טלקפ רופסס סכמ וספכ סקממ סעיד יש
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 רמאמ | "תרוהי לוק
 'תיתפכ'ירכזנס וכורדמ עדויו ₪ לר
 ןמ וטכ  ןמיסכו : ' רפסק 2

 מ)ל = יכטס .תיט6לכ' סב ןוטסלק 1
 ותומדקכ. לבד :ףוספ טיבי הפוצ כ

 סנ ל 7
 ש ךלוס בכוס זלק יטילטש
 ס = יכטכ ןווכמק תכספ
 <: תומלס לע"עדוקקילמ(שֶה

 לסויקס וקעכ יקטק דוככה
 וכ רמ6 זכ'יס ןוט6רב ורכש קורולה ןק ןקו ויש
 ומכ וי96 תופוכ ךטמכס רופסס יכיע לכס סיכיע קתפ
 לכ רופיככ .סלוש ולקיו ילעכ ולתכ רככו ' וכרכזט
 תורבספסס רקע יכ\רכרד .יפל ספ עידוסו סטרפ
 סידיסחקו .סיסיככס סקט סלונסס תלונמ כ סנש
 סלילע סנכ רוש ופק .ישלטכ סתעו == + וכמע יסכוז
 קוכדק לע 'ברמס דיססס גסנמ לע רופיבש כןסלסו
 לע ספלכקכ קרוקס תועלס לעו = * סלועב יק36ק
 לעו וכול 5 יק560 תורכסתסס סלי () סתלוזיכ ספ
 וקפדי יכ סיביו סילרקס דפש ופקכיו ופוכי ןכ
 7 סבו קשוב = סכסו קילע .סתקולפמכ סכיכמ יל
 | סיקלפס דכוע גקכמ וילפל תורוקל  ך5מס 35 רכחס |
 = סדוקס 'ץ6קק פמיתסב\ולימ ת6ז טקב: רססכ וכנ6-
 - דבועס רפת: מע קתעתט ךיכפ קלחמ יכסו ורע6ב
 וכטיכסכ ןוככ רודסכ ךשוכ סז לכו .* סכלכ6 סיק56
 קיס ל36 * רכד רטסכ למ ןמיס יכטכ ךלמס 60 56.
 סממ רפני סידכועסו םישורפסמ סככ \ ס6דכש ךיִר5
 ק36ק סירבדל יפ לע רבקס ול דנו -* סכת לוז ססש
 קל .גלפומס .תוטירפב .סיולק .סיקלש .תככק .ןישט
 ספ רסובקכ 'כי ויטפסמו ויקס ויתּוכמ רודס פריס
 וכ536 סיקל6ס דכוע .תכפ סקוקמיכו = * קל מיס
 ףוס דע ססירכד וכשקכו = + כ טיס סמ רפוכטכ
 ןמוקמ ךלוכ יפכ סיכוט ירופס לובלב ידי לט רטט
 50:דכועס 6 תעידיל ךלמס סותכ סמו * ןקעטו
 דקוימ רמ6מ .וכ קותפל קזק רעסה ףוקידכו > ןוככ
 רכועס .תוטירפס ןיכע תוכבל סידקסו: * וקכע יכפב
 קוכ יונס קילכתס לס ותוטכב יכ "קס ףלוסו 4
 'נ ןמיס ךכ לקו  *לוכזיט סיכפס ןמ ולקלכ ברק
 לכ רש6 סיק36ס דכוע גקכמות גוסמכ 063 ליחתס
 *ו5 בוט שו עוכקס יווס לע דסוינ וטפסא
 ז לכ ןמיס דע סז לע סול נפנתמס 300 סירבדס

 רישולש

 ;ישילש רמאמ | , 7
 ונלצא דגועה גהנמ .  רבחה רמא 6

 סלועה ןמ רזגנ ןנניא זמ
 םכהש ,סבויחה סאמיו וילע אשמל היהו ארש ."ק56ק קרוקס סע וז קמו6
 ומכ םהב וילע ותבוט רכוזו ארובה תובוטמ סל רפי :תועכמסכ רסק

 < לקקו

 ולק | ₪ 6 מיס |

 לכו + וכפכ6 סיקל6ס דכוע תלססכ ךלוס תעד ףונכ
 לק(5 תקדוקס סעיפפב פע רש תיכססותללט 6
 * *סיולקק 5ע סכקכעט לע ךעו636פ6 ךכ ןרק[ו
 יםילע רוזני לח 6 רבסס יפמ .עומטל קוס וטפכו

 מו * כ ןמיס סס ורק[כ
 פפכתס סעע ךמפ םקכמ
 ךלכ(ט סווב רושיכ נק רל
 וכד סוסו * וכו סילקכ
 3נ5נקמ סככ לע רכסס
 < * ךכ ןטיס וס דע ךלוקו
 "מ ףוט דע לקו וכמו

 לע  רופסק טטפתכ נס 6
 *ימדוקס ירופסכ סרכז סלעוקש יִכְמ קיכ יטכס תקכמ
 ןפושו ספ לע קל3קס פוכי6 תסרוק 55 ךסלב סזמו
 דע ויעסמל ךליויזס ןמיס ףוס דע וכל .קתולסלקפס

 ורכדב ספרכס תורוס 3ע עוסכו ךולס למלמס 'ףוס |
 סיכותכס ת(נוסכ ןק סקס וכו סדקס סרמנכ לוק
 סימעמסו .תודבסס ןיכעכ ןקו עוקוסכ תופרוק 6
 פו לככ יכ .* ילכטק טקיסה ןמ סילכויס סיליקכמק
 סיפוככנ סנכ קל יסקורכדכ נפת סוט תקל ו6טס 5
 םיפרקס יכפ קסוכל = *ולקכו .סיעְכס דוככו ןיבמל
 סקירכלל) סלל וזוכי זוכו סיקל6 יכ65מב יכיעלוק
 :סלכ ןי סלוכטו סימיףתמ סלכמ =
 ץקכו סוסכ סו(תנ יכ *'וכו רונכ וככיל א מיס

 . == 76 יכב קרכסמ לרפסל דרפכ < |
 ערפ לדב טפכ תוכעל רסס רוססל לכמת וילע וספכו
 ץל6 56 ויתוכוע לכ ת6 ויל ע ריטטס ףטכו וטסר רעס
 65 + סט ס76 קיס 6לו שיש סכ לכע %) רסס סליזב

 -.סככ לע ורכד וכל סדק רככו = * כעי קלט: סלסכ |
 ןוטלו * ךיפעדוס רטסכ כ ןמיס יכסב סו קו ךיחב
 ןוניס ורמס ןיעכו רומסכ סרזב ץרט ןמ רזבכ וס רזבכ
 סיסי לס * ורק תכוכ סיסקו .* סירסכ סירזנכסו נכ
 ולרפס שמ ויגע סיסי 5 ןעפל = * וכו וילט סמל
 קוסו 5 רספ ןויחכ ס6עיט דע סד% יככ תרבחמ
 תוכוטמ סתויס דנמ סתוביטס נועל סושימק סקכ
 סעטמ סנ יכ לכ יסקכ ויל ע ותכוט רכוזו =: ץרוכס
 וכדועכ ןק יכ לכ ססכ יכ סייסכ סומל עושי 5 רסס
 לימתרינע תעפוטס תי ותבוט רוכול ודיב קפס סי יח

 "סמ סילע קדוקו סכשר תלו עגל לכו קעמ לכב
 וקיקוקל בתכמ ךרל לע תופס רסס ריבע לכוי לט
 * רבו ךכלקי ומ ךדות לויס ?ל יכ ( ' ןמיס סיעטי)
 '(ומק סולת ) דוק למזזכו וגו ךלוי = וס יח יח
 וכוס ססב רכוו וסט כרי 16'ונו ויסכ 'ק ללקק

 תלת; 5 ָך+ 5 75



 :תדוח לוק
 יוביוקל לבל ודות 'לטלו קבוט קיזקהל ויל ע לטופ
 סכוטב קכסב ךפסס ומ 'פ לז ןומל קיסיו +-תוכוש
 ןיקיוסמ תכטכ יכ וכייכעטירכסכ דעוונכ "ןכוופב טיב
 י ךיע פכ יעסוט דול קמ קו לע .ץולעכו קכוט ו

 א ץמופס ישילש רמאמ
 לרפסל סו6תמ לוק 160 3: י וכו קז קו( וס ךא
 וכ סמותסי לו סרוזב ן 56 סלשייכב רכסמ
 סלועב ויקי זכיִרְס כקסו 5 ןכ םגו ךפו קו רטכטס
 ןוי!עק "וקכדס 'נטופברדמ תילעתכו לילוס סוס

 פלטומ .יתלב . ךולע ,.5ר
 סכוט י5 קיוקתס :יתכוט
 ךפוכלמ .לוע ילע לכס לש
 לע ףוקו .* הת6 קירמכ
 דקל 06 ףכתס ומ ךרד
 סכוט קיוחת ל הָכְְס הלוא
 תרכומ ךכל = יכ .ךומצל
 לכ'פ 51 וקול0כ קזל בולו
 תשס קל תרמ6 תוחכמס
 קלמ6 ךילע = 5כ יתבוט
 קבל וכפל .0לרטו . קסכב
 קכוט 5. .קופס עקבל
 ק57מ6.ספועכ ךיתעדוקפ
 יכ .ןו6 ךילע .לכ .יככוט
 סקלכ6ל 695 קכוט קוזחע
 יכועידוסס .םקעיו .קקכו .

 "ימודקל כט קלסת סלועב
 לכ ירודסו קס [רלכ רט6-

 קז תמגולו + כע סכ יכפס
 "עשב יס ופסל ןופלה

 םימי תכראהו אלמא ימי רפסמ א רטאנש
 אוהש ינפמימיה תוכיראו םלועה בהוא לבא
 הבוט ףיסוזרשא לכו אבח סלועה ותוא נקמ
 זרואתמ אוה ךא אבה םלועל זוגרדמ הלע*
 וברמאנש ךונח תרגרדמל ץיגמ היה ולא הז
 תרגררמל וא טניקלאה תרא ונח ךלהתיו
 דחיתיש דע תרונפהלו * בוטל דיכז והילא
 תורוחלכ סמותשמ היה אלו לכא"מה תרכחל
 םמותשיו ותלכסו וכ ותוצ םה לבא תורידבבו
 םבלועה ינינע ונממ רדענש ינפמ סע אלמב
 םימש וכלמ 2079 תאר רמע ףסוהנו לפשה
 ?רתשמלו לכאמל קרמע ךירצ היהי אר רשא
 *המלשה תודידבה היואר ה*ה ת הלא ומכרו
 תילכתה לא ועיגהש ?נפמ תומה םיואתמ ךא
 * קרתפסות ווקיש :גרדמ הירחא ןיא רשא |
 ירב תודידבב הכהא םיפסלפתמה םימכחלו

 ץזק ןמ ותווק.יפלכ דע
 :ושונקו = * תומולמ תפסומ
 ףילוקל = וקלולטי לט
 .יוכקס .ותוקכפ ידע וילעמ
 .ך6 \ורמסב  רקבקי = לוו

 "וכפסלז : כז תומס סיופתמ
 "יכ6למס'לכסל דס קיט דע
 לכמ .פודידכס יב = * וכו
 ומילשה 795 70 ספק דכ
 רבסכ ודסיפסכו * עבטב
 6לקקכ | רכב = סיכ(למק
 ווכטכ 0760 כחמש וכולסס
 45 + ותו: סס לכ6 : קטל
 וטלמ .ויצוטעסז .ותרכס
 9 :סיממ כי לע 6
 וכל | (רבכ ולכ סנועק

 כ קסכביקילו רש
 : ותרכסו ותוכ לי כיתב

 פק = * סע 0550 סמותשיצ

 ותבוט .רכוז שוק :ונימכז
 למסכס מכ. : זכו גיקמס5
 קי6כ פיק * 1 גו לפסק 5
 | תוכוטע סויקס .תויְס לע |
 גסוכ ונקכקכ סל עמ 5% וכממ סכזכב קופכ ןקמ רוכס,
 "לועס ןמ רו נכ זככישלעמב מס דנככ לועס 2ק-5-30-

 ססמיז 9טמל וילע סיסי 05 ולקס דנככ רווניס הכילו
 סקס מס דנככ'וכו בסעס וקו כקמ קס יבפמיסויקס
 סויכמוק ייחס וכוט סע סכק יכ-* וכו 6לוכס קוכוטמ \
 סכזמי פז לעוי ייככק ויס סכקכ תוטכמסכו ליוס
 סיכק ןופלפ סיגל ספ 6לק רט6 םלקק ןזסל כ
 * ווק פלט סיפרסס לכ רכזש ומסו דרפו 95 סט
 סכיש !קעכ וכמי ךרושו ובויס וכ תורוקל סז סוסע
 36 תולדתססס בוטב ודעוב ספ יקלכ תמ0ב .סייק

 ןקתס ל!סכז = * 6כס סלועל סייחככס סייקס קנס |
 סרט 5 ימו ןונקלוטל סככפם ידכ רודוורפכךויכע
 סייחס יכימ יכמ תויסלו " תכסב לכ 55 תבכ ברעב
 סקי(טזמל סס סויח רז 56 קז לקו * דקו סג סי:ולכ
 : ודרפכ ('3 סקייקב סיקיעבז סיכסכ סיכר ןוטלב

 קס כב למ ןגקכק  .תודלותה'תורבסמ רליל תובשחמ הגכבדוזש

 וכ יסתודיסיב סיעמוקפקק -.ראישבש חמב תמאה לא ועיגיש דע תויתמאה

 פלוס סז לט ועכט -סכמ%- תרעיגפ הז סכע םיצורו תוקפסהמ םהילע
 / וקכספקכ סלל 75% ןורכזהו רקחמה לא םתוא ואיכיש םידימלת

 פדעכס יככמ 0זויסיכויכעס < |
 .תוכלמ .תישר וע ףפותכו לפסק סלועס יכייכנג וכזזע
 == :0ע6ל  בוקכ קרק6 .(קסככו ) *  'ןכו .סימפ
 ( כו סומט תוכלק :תוסכ וכממ .רדעכמ  יכפמ
 עודידכק = :ןופפרס .ןמ רתו* ןקותמ ןוטל .(וסו
 תודידמס יכיפ בס ןיבו קכיכ לידכסל = * סמילטס
 :ביט וטכ  ךכ .קס6 רוכויט קמיל יתלכק
 ך6 קלעומ ורקס סע רפקכ * וכז קוקס יות 6
 לע סט קכוכספ * וכו יבש סיס 10 סז תות שוט
 ןכתי ןעמל סה6ס יכב קרבס דרפסל סו( ותויק
 ול סרו 5 יכפמ סיכפלמק לכס סע דסייתסל ל
 וכמש רע טוסו * וכו תודידככו תזליסיב סקותטסל

 סתעו | *'וכו סלועס ןמ רזנכ וככיס רמלןנס חתפב
 ומרקי תו סב ףפמ רמפ3 סלטס תופת לע ףיסוס
 ןיכיעכ לקי יכ ללכ םוסי 85 תומסו תועמותטסס
 יקי 655 סמ ורע דנככ ולו = ול כזט 19 קתומס

0 
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 ישילש . רמאמ הדוהו לוק |

 "יעל 2 טסכתו סו לסו "וכו וייס מיו טמל וילע \
 טיפוס ץוכורסו סלועס כקו8 ככ סלקס סווכ וש

 : *'גפו סופסכפפמס סימכמלו ':סמטלשובמפ >ןכו |

 | כק 8  ןשפ
 /טפזכמל סיכפ (פב = = * "וכו ט(רקמ קגרדל תשח |
 ולמ6כ ל ןעוט יטומסכ .סעע רטסכ סכס5 סריטוקכ

 "טיסט ועכ תיפוכ6ק ספכמכ ןורתי סס5 טיס תח6 <
 :טכתקבס רופכ6 69 יכ6 סעל ןוט6כס טסלקס רעוס 65 ך6 = תודלוכתטס בג יס קוסיפ קוכט כ ריכזו
 93 רמוס יכ6 526 יל . | ךוכפמ .ריכזתט .סכוט(לכ
 סכק יכ5 סכמ< * קעל6 קסעתהל אנושרהוןומטה ץובקב הגשש מכ קה קיכסליכ = * וס
 שו *תיטוכ<ק קטכקב .זראזו ומע חיוריש ירכ רוחסוש ימםע אלא קוקי 05 סיפס)פתמהא
 5 .סעל תולנכתק סקל םידיחיה הלאו * ול המודהו טארקס הגררמ .ללעסל ירענל .תודוחבה
 רדעסל 'קיטקקל וכיטכנכפ ;4צמהב לבא םםחגרדמל עיגהד הוקת ןיא לע יכ * סיכוולעט סתוקבד

 ספא יקעק לו6קו וככל .האיבנל ןכומה סעב השודקה ראב הניכשה תלי! תודידכ סיכת %5ןכ
 (קספקסופו יש * וכו תרורבדמב םינכושו םידרפנ םישכא רה ץפה 20 וליד ד 057 ל
 536 רק65 סחכטכ 6יסס , , , סקויק רו | *"וכו תמה
 חכטססל ןקכו פסע ולככי רד בתם יה אר םהל 'מודש ימ סעלרבחתמ -"זומוממרככע סכ וכו

 תעינפל סק סיכירכ ןידעו ;ררותה תומכח לע םירזענויה לב+ 'רמגל כ :ּ
 וקכ | *'וכו סילימלתל
 | סכוכסו >> ךנוסו ר6בוט
 סהזוע  סילכסתש :ויקימ 65 סיקרפל קעינפק 3ע
 סימודקס סיפוסופיפס כק וכ קעדוהבכו < * דוקת
 ספ לע ןכ 1(רקכט ורק6 סיטרפמו סויפטמ ופרקכ
 דדוכתסל סממטו קסומ סוקמכ ורכדמ יכנוס סתויצ
 יסיכלוק ספרק וט ןמיס ק5ק רכסקו "קוזכקה ןויעכ
 רתכקקכ וסלט קסעתקס לל" קגפס :ר0כתי ספו
 לעכ (יכסש סימוריפס ןמ 7005 = * דיעפ סנמת
 סנטת קפכקשכ סט קכוילו * לזו 0(ם םרטכ סימלשק
 1ע י דוד ןוינט ןקכ תוכרעו סטפ ןיכעכ :דיו
 בוקטמ סתכקסכ .תוקסעעט ןיכעכ 10." קוכויבש
 כתכו *  סכקו 65 רכ .סבוט לכו יכנס סזמו " קקכוז
 קס סוס יכ שרק ןכ סדוסי יכר סעכ סכוי יכל
 יכע * קסע ול שי ןיבעב סיבפ י)/םי רטוש כהה ד
 (ק%0 סיכלמ) וכ גיס יכו סיס נכ ןיכעמ תויסל בורקצ
 5עכ רכוש ופכ סע וכיו:עט ןיככ ןוס סומפב
 סכמלס שותשכ קז ןופלכו | * ביפ טרטכ סיטרטס
 לבסכ סקכט לכ סי גוש ורמשכ 'ג 'פ סבוסת קוכלסכ
 סימעפ" פ סט דוע סכסכו * ןיקסעתמו וכ סנל * קילו
 דכלק לע יקסלפכ תופרוכו חזק סכוכס לע קובל
 בתכ קכס יכ = * תסזל סכל קט מ יש ורק ילכו
 קזיפל וכעדי 65 ןויניסס קז סקרבש רטט דכ0לק סש
 ריש ןוטל סיכייכע יכסב ותו סיטרפמ וכו ןווכ רכבל
 לטנטת סתכק6רוכעב רסס ןיכעו = *לודמ ןויגמ וכ
 סע כתכו *כע + ב9 סקיכ6 סיטק 650 ךוכייכעב
 למול וכייסד סרכ *ריפ ןוטל ורמפס סל ורחל ילסמ
 *לכע | י רוטב מט סלט ומכ 'ק קכסמכ קמסיש
 ותסרס לטסכ קכוכס .רקעמ ססיכמ וקיקלק קסלח)
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 'שודקב איהה הגר ימה לא ברקמה הישעמו
 טספוממ וכפטס סמ לע
 ּוטעו כוטס וכווכו סכיטקה

 49מו סיינכשק  סיטומיכס | תרהטבו
 יתטל כס = וכו סידיסיק קל0ו = : כע* וכו סלועס
 .יםופסלפקמק סיזזכקסִו וקו30ו ךוכסמ רכוש קותכה
 תגרדשל 5 'תגרדמ ₪ עיבקפ סות וכל ןיזו ליפוסמ
 טפרקמ גרדמל 9לו ןוינעס תוקכדב וקילפו ךוכס
 תכ לכס תיעכטס קטכסס רקס תומילטברל סמודסו
 י רכלכזט סיכפס ןמ ודלובתהה ןיכע סילע לקול ססמ
 סלועק מ סקותסש רונכ ותויס דל ןכתו 3 ןכס6
 " "וכו סכעקב לכ6 ':סלקס ומכ וייסב ץוקי ןפ=

 תופכ יפסס תנרדמל עינקל סוקת ןי6 יכ רש ןעי
 תוללוכקסה ןיכע סתלוול ןכתי ל ןכ לעו .'ורכככ
 סתקמל6 לע רסי'כטכ קלכוקס קעב וכ 5625 בשישוסס
 תודדוכקקקמ יפילט ןימ סט סיסי'קיקלס יכפל ןוכרפ
 יוכתמו6כ"סכמ ספלפ ץכקסכ סיכר יפכ6ל וכו עכוקמ
 ןכומ סע "נסו * ספולקס ץרלס 'כס * קכוכשק כמ 0
 ס6רמכ 'ס סכותכו .סיסולק סלכ סדעס יכ * סוכל
 סרותק תרמסמ ירמומ :סתויסב = + עדיקי ססל
 "וכמכ ןווקס תוכס וכ תומלטכ ויקס "וקס סיקמכ
 לפי ףסלתקכ וו = * לקו ץוק ןמו = * קים יכסב
 סידרפכ ססמ סיסכ6 ויס = * 56רסי יטבסכ 156 'יכייכע
 ולווגפ 'ידדוכקמ 63 קורכדמב סיככוס ווכו ןווס סקבל
 סיסקכמקמ 005 סימודס סע ירכסתמ קר * סיכוטלרכ
 וקפכ םפויס סעו *ספוככס תנילמכ תורוככו תולודב
 גיטק) .סדי 5 מיט סמ סקל סוס *ורטב) רדדובתמ
 56 / סקוש סכיכמס סלסטקו קטולקס (יקו = ספקוכמ
 סתנלוק סתיק סקכ רט סיפעמו קרותס תומכס לומ
 תעדק ייומ סק פסו = תוימוככס 6יפס סגרדמס 5
 * סוס: ןמוכ .ך6 : סייככס יככ סי6רקכס 5(לםיכש

 ןיזש 2 1 כ 6



 תדוחו לוק ,
 'וביוסל לוובל ודות לטל קכוט קיזפקל ויל ע לטמפ
 סכוטכ קכטב ךפקס ומ 'פ זס ןומלק קיקי :-תוכוש
 ןיקיוסמ תכטב יכ וכייכעטירכסכ דעוווכ "ומוופב טיכ
 י ךינע לכ יעסוט דודק קו לע .ץולעכו קכוט ול

 א  ןמיס | ישילש רמאמ
 .לרפסל סו6כמ (וק 166 )0: ד וכו קו קו6פש (וס 6
 וכ סזותשי לו סרוזבץכ6 56 סה6יכב תלכמומ
 סוועכ ויקי תוכיִרְס כסלו 75 ןכ םגו ךלוקו רסבמס
 ןוי!עק "וקכדס 'טופבקדמ ילעתכו ליו סוס

 פלטומ = יתלב | ךולפ ,.5ר
 סכוט יל קיוחתס .ותכוט
 ךפוכלמ .לוע ילע ילכס לש
 לע 5וקו .* הת6.ק יב
 דל 06 ףכתס למ ךרד
 סכוט קוזחפ ץ ברק הלוק
 תרטוכ ךכל | יכ .ךוממעל
 לכ'כ 5 וקול6כ קזל כולה
 סת קל כמ תוחכעס
 למ .ךילע = 3כ יתבוט
 קַבְק .יכפל ..507םי . קסכב
 קכוט 5 - .קזפס עקבל
 ק30מ0.ספועכ ךיתעדוקמ
 יכ .ןו6 ךילע .לכ .יתכוט
 סקלכ6) 695 קכוט קיזחע
 יכועידוסמ .םקעיו .קקכו |
 "ימודקל שכט לסת סלועב
 ּי לכ ילידסו הרעס ןריכ לסל

 קז תמגודז = כע סכ יכפס
 "סב יס ו סכמת ןוסלק
 ותבוט .רסוז וק >1ליכז |
 כמסכס ומכ :  וכו ניקלסל

 םימי תכראהו אלמא ךימ+ רפסמ תא רטאנש
 אוהש ינפמ ימיה תוכיראו םלועה בהוא לבא
 הבוט ףיסוזרשא לכו אבח סלועה ותוא נקמ
 ;רואתמ אוה ךא אבה םליעל זוגרדמ הלע*
 וברמאנש ךונח ?רגררמל ץיגמ היה ולא הז
 זרגררמל וא טניקלאה תרא ךונח ךלהתיו
 דחיתיש דע תרונפהלו + בוטל דיכז והילא
 תוריתלכ םמותשמ היה אלו לכא"מה תרבחל
 םמותשיו ופככמו כ ותוצ םה לבא תורידבבו
 םבלועה ינמנע ונממ רדענש ינפמ םע אלמב
 םימש וכלמ תו תיאר ומע ףסוהנו רפשה
 זרתשמלו לכאמל קרמע ךירצ היהי אר רשא
 יהמלשה תודידבה היואר ה*הת הלא ומכלו
 תילכתה לא ועיגהש ינפמ תומה םיואתמ ךא
 * קרתפפות ווקיש :דגרדמ .הירחא ןיא רשא
 ירב תורידכב הבהא םיפסלפקמה םימכחלו
 ₪ סל כב לט ןנקכמ  .תודלותה'תורבסמ דליל תובשחמ הנככדזתש
 ראשנש חמב תמאה לא ועיגיש דע תויתמאה
 תרעיגפ הז סלע םיצורו תוקפס המ םהילע

 ןווק ןמ ופווק .יתפב דע
 :30ולקו = *  תוקילמ תפסו

 דיכוקל = וסליכטי לט
 יונק ותונלפ;ידע .וינעמ
 .ך6 :ורמסב הסבו . לוז

 "וכפסלו : זכו תומס סיופתמ
 "יכ6למס'לכסל רח קוט דע
 וכמ ודידכס יב = * וכו
 מילק "705 ד6ע שק דג
 רבסל ודחיפקכו * עכטב
 6לתב | רככ = סוכללמק
 ווכסכ סלסס רכש וכולסק
 45 + ווג סס לכ : קכשל
 - ויצוטעסז .ותרבס
 כס סיקש שרי לע 6
 תוכל שרכב :ולכ סלועס
 כ ססכביתו(כו | = לש
 : ותרכסז ותוכ לי קביתב

 ךפס 'סע לכ סמותשיז

 יכ יספודיפיב סיעמוקסמק

 קי6כ יס * רו לפסק 0
 תוכזטק סויקס .תויק 3 <
 גסוכ ונקכמכ סל עמ 5 וכממ סכזכב קוסכ ןקמ לוכס,
 "לועס ןמ רו בכ זככישסלעמב מש דבככ לועס בקי 330-
 םסמיז טל וילע סיסי 05 ולקט ד נככ "וןניס הכילו
 סקש מל דנככ'וכו כטעס וקו 'כקמ ףוקס יבפע:סויחס
 סיכמו ייחס וכוט ס סכס יכ- וכו סרוכס קוכוטמ .

 סכזסי סו לעוי ייסנכס'ייסס טכקכ תועכמלכו 2ישוס
 סוכה .ןופלפ סייל סמ 6לק לפ6 םלקס ןזפל \עכ
 * ווק סרט סיפרטס עב רכזש ועכו דרפו 5 סנועל
 סכיש !סעכ וכומי ךרושו וכויק וכ תורוקב סז קוס
 36 תולדתססס בוטב ודעוב סל יפלכ תמ(כ .סיוק

 ןקתס לולכז | = כס סלועל םייחנכס סייקק תנסה |
 פרט 9 יעו ןילקרוטל סככתם ידכ רודוורפכךויכע
 סייחְס יכימ יכמ תויקלו * תכסב 326 65 תבכ ברעב
 סקיסכזעל סס סויק כז 36 סז לקו * דפי סנ סי:וקכ
 : זקרפכ 55 סקווקב םיעיעבז סיכסיכ סיכר ןוסלכ

 ןורכזהו רקחמה לא םתוא ואיביש םידימלה
 יקלוק סז לט ועכט סכמ6
 \/ ורכספקב ס7למ 706

 רדעכמ יכפמ 0זויסיכוילעס ו
 .תוכלמ ישר וע ףפותכו לפסק סלועס יכייכנ וכזזמ
 == :9מ6%  בוקכ רקס .(ססכבו ) *  'ןכו .סימש
 ( :וכו סימפ עוכלט קופר וכממ .רדעכמ יכפש
 עודידכס  :ןופלרס :ןמ רפו* ןקותמ וטל סוסו
 עודידבס יכימ בס ןיבו קכיב לידכסל = *סמילטס
 :(כיס ומכ .ךכ .רס6 רוכזיט סמילט יתלכס
 ך6 סנעמל ורעל סע לטקכ * וכז קוקס סיופפע ךס
 לע ספ סכוכספ * וכו עעינמ סיס ול0 סז הושקע סוס
 ןכתי ןעמל סקס יככ קרבקץ- דרפסל סוסתמ ותויס

 וג סרו לט יכפמ .סיכללמס לכס סע לפייס ל
 ולמש רק 6וסו * וכו פודידככו תזדיסיב סקותטסל
 ספעו | * וכו סלועס ןמ רזנכ וככיל רזוס חתפב
 ומרקי תו סב ףפמ רמ5 סלטס תופת לע ףיסוס
 ןיכיעב רקי יכ 55כ םוסי 65/ תומסו תוקקוקטסס
 יקי 655 סמ ולמל דנכס וקו = ול כז ז8ו תומס

 לע



 ישיפש . רמטמ הדוהו לוס |
 "יעל 23 (טכתו סו לסו כו טייס (ןמיו 6שמל וילע \

 טיפוס ץוכורסו /סלועס כקו8 לכ סלקס סו ורעש
 : *'רלו טופסלפפמס סיכמלו': סמטל(ובטכ + וכו |

 וכנק 5 | ןשפ
 /טפכמל סיכפ סב = = * וכו טשרקס קגרלמ תלח
 ולמ6כ ל*ןעיט יטומסכ טש רטסכ סכסל סריסזקכ

 .טיסט ועס תיפוכ6ק ספכמב .ןורפי ססל טיס ת6 <
 .טכקקכס רופכ6 6 יכ6 סעל ןוט6כס טסרקס רעו 65 ך6 -  תודלוכתטס בג סל קוסיס קוכט עכ ריכזו
 95 רוש יכס לכ6 יקל | | ךוכפמ .ריכזתט  קכוט/רכ
 סכת יכ6 סכע5 * קעל6 ןקסעתהל אנושרהוןומטה ץוכקב הגששימכ תזק סיכט) יכ \\ * קיז
 שו - *תיטוכ<ק קמכקב .זראזו ומע חיוריש ירכ רוחסוש ימסע ארא קוקו 65 - סיפס)פתמהזו
 ₪ ספל תוננכנתס סקל םיריחיה הלאו * ןלהמודהו טארקס הגרדמ לדעקל ירפנ) .תודיחבס
 .רדעסל .סישקסל וכיטכנכפ ;4צמהב לבא םכחגרדמל עיגהר הוקת ןיא לע יִ *-סיכווטעכ סתוקבד

 סענ6 יקל לוקו ק6וככק .האיבנל ןכומה םעב השודקה ץראב הניכשה יעלי! ודידכ סיכת 65 כ
 (קספק סוסו יפפ * לכו .תרררבדמב םינכושו םודרפנ םישכא ד'ה לאה 3! ,ש''פ ד 357 ל
 5כ6 רק65 ספכטכ ףיקק ו "כו תמה
 חכטסקל ןתכו פלע ולכוכי הנ םורש ימ םע ירבחתב -וכוומוומוכרפ סכ וסנוש

 תעינפל סק סיכירכ ן דעו ;ררותה תומכח לע םירזענויה לב+ ירמגל
 וטכ | *'וכו סילוקלתש
 קכוכסו >> ךנוסו ר6בוט
 סהזוע  סילכסתומ :ויקיס 65 סיקרפל קעינפק לע
 סיִעּודקְס סיפוסוליפס תכנס יכ תפדירבכו = * דומת
 ספ לע ןכ 1?רקכט ורע6 סיטרפמו סויפטמ ולרקכ
 דדוכתסל סמזסו קוס סוקקכ ורבדמ יכלוס סתוי
 יסיכלוק ספרק וט ןטיס 0 6ע רכקו יקוזכקה ןויעב
 רתכקקב וסלט קסעתסש ללי סנטס :ר0כתי ססו
 לעכ 6יכסש סימורופס ןמ 7005 = *דיעפ סנטת
 סנטת סקכק6כ ספ קכוי לו * 51 (ם םרסכ םיטרטק
 לע יודל ןויבטרעכ תוכרעו ספעפ ןיכעב :דימע
 בוקס סתכֶקְמכ תוקסעט ןיכעכ וק =." .קוכוינש
 כתכו *  סכסו ל רכ סנופ לכו ןיכס סזמו " קתלוז
 עמס 6וס יכ םירק ןכ סדוסי יבר סטכ .סכוי יכל

 יכוע * סע יל שי ןיבעב סיבס י)/םי רוס וכד
 (%6 סיכלמ) ול ביפ יכו סיס נכ ןיכפמ תויס3 בורקע
 5עכ רכוש ופכ סע וכיו:עס ןיככ ןיס פסומפב
 סכמלס טזתסכ קז ןוטלכו | = * גוש טרטכ סיפלמה
 לכס סתכס לכ סיגוש ולטשכ 'ב 'פ סבוסת קוכלסכ
 סיעעפ'פ סט דוע סכטכו * ןיקסעתמו וכ סנל *קירו
 דכ6רס לע יתסלפב תופרוכו זק סכוכס לע סובל
 בתכ קכס יכ = = תסזל סכל קס 95 יש ורק ילכו
 קזילל וכעדי 65 ןויניטס קו סרב רח דכ0רס סש
 ריט ןוטל סיכייכע יכסכ ותו סיטרפמ וכו ןווכ רכל'
 קנטת קתכסרוכעב רסס ןיכעו = *לוד5 ןוינמ וכ
 סע כתכו *כע + ב9 קי36 סיטק 650 ךיכייכעב
 למול וכייסד סשרכ *ריש ןוטל ורמפס ל ורלק ילקמ
 ילכע | י רוטב מט לפס ומכ 'ק קכסמכ טמסיש
 ותסרס רסלכ קכו<ס רקעמ סקיכמ וקיסלק קפלח)
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 'שודקב איהה הגר ימה לא יברקמה הישעמו
 טטפוקמ וכעטס סמ לע
 ּוסעו כוטסק וכווכו סכיטקה

 4ס6קו סיילכטס סיסומיכס - תרהטבו
 יתסל כס * וכו סידיפיק קל = : כע * וכו סלועק
 .יטופסלפקמה סיזזכקקעו וקו30ו ךוכסמ רכוש קוקכמ
 תברדול 55 'קגרדוק ל עיבסל סוקת וכל ןיזו ליפוקמ
 טפרקמ פגרדמל לו ןויפעס תוקכדב וקילפו ךוכק
 תכ לכס תיעכטס קקכסס רקסמ תומילפברל סמודסו
 י רכלכזט סיכפה ןמ ודלובתקה ןיכע סילע לקול סקמ
 סנועק ןל סמותסמ רונכ ותויס ול ןכתו 63 ןכסא
 י "וכו טכמקכ 236. : סדקס ועכ רווסכ ץוקי ןפ"

 תותכ ופסק תגרדמל עיבקל סוקת ןיש יכ רש עי
 תודלוכקסס ןיכע סתלוזל ןכתי 5 ןכ לעו 'ירכזככ
 סתמל6 לע רסי'כפכ קלכומס תעב יכ 625 כש"6וסס
 תודקוכקסקמ יפולפ ןיע סט סיס" קוקס וכפל ןוכר)
 יוכתמו6כ"סכמ סשלפ ץכקסכ סיכר יפכשל וזכו עכוממ
 ןכומ סע 'נקו - ספולקס ץרלס 'כס * קכוכזק (כמק 60
 ס6רמכ 'ס סכוקכו .סיסולק סלכ קדעס יכ *  סובב
 סרוקק תרמסמ ירמוט יסתויקב = * עדותו סל
 "פוכמכ ןוזסס תוכס וכ תומלסכ ויס וקס סיקמב
 לפי ףסלתקכ וו = *ס6לקו שוק ןמו + "יס יכסב
 םידרפכ ססמ סיסכ6 ויק | * 36רסי יטכסכ 156 "נייכע
 וכוקגפ 'ידדוכקנ 5 קורכדמב סיככוס ווכו ןוופ סקבל
 טיפקכמקמ 005 סימודס סע ירכסתמ קר * סיכוטלרכ
 ותפכ םתויס סעו *ס6וככס תנרלמכ תורוככו תולודב
 .3יטקל .סדי תש ל9מיט סמ סקל סיס *ירמבל ודדובתמ
 56 סתופ קכיכמס סלסטקו קטולקק (יסו  *ספקוכמ
 סתכלוק לתיק סקכ רט סיפעמו סרותס תומכס לומ
 תעדק י'ומ סס ק50ו = תויפוככס יפס סנכדמס 5
 * סוס: ןמזכ .ך6 : סייככק יככ סש6רקכס 5(רםיכש
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 מיס = ישילש רמאמ -חדוחי לוק - <
 |. וש

 7 ג ספעמל רכוומכ ססמע סירבק כס . סיכ0למס סמ | רכופכוכסק 060 '6כפ דנככ טיב סרופ סכיכשס ןיומ
 .רפועמס יפסלפפמס סימכספ :+וסו תומכמל עיגס לו = ילנככ* ויקלל םודק ומכייפ "סוס סוקמכו :סנעמ

 םוקיעסעט הקש עו 'סלקס סעכ סכולכז סלעקמ = :ןוזח ןו6ו קוס סעסו \ :קטולקס ץרלכ סנעמב וקע6
 וליכ ןיקיפסמ ןוש ןוטלמ וקויס ןכתו = * ססכ קסעקסל = רכיונע כפ רככ קפ9סו וס ןש 6לוכ סעמיכ * ץרעפ
 ו

 סע | :שוככל ןכוטס סעכ
 .גל * סיוכקס סעכסס טוצמ
 סעוסכ לקס םורכ תיכזב
 .* סולו ;-ךוכסמ רכוש
 כז"ופ יטיזסכ רכופ סקו6כו
 :םכס סילכי. רככו *ולמ6ב
 סיפכסס : תקקכ | .יככלס
 קעכ יללכס לכס וקכלתסומ
 קפקסב םלקפסמ וסקמורוש
 "רוטס וילעמ .רוסיו ןויעסע
 ספוכככו = יק36 = דומילכ-

 . ססודק סז וקלונס 9קפו
 * כ טלקס תור לקו
 ססורמ6ב ורכל רוע סנשכ%

 עכטכ סטטוס 6ל\ ל מ
 לכ6 טסקסכ וענטס .לסכ
 יונס יכסככס עכטכ לסומ

 :96 סככסקו תומלסס
 .16כ רודס ןי יב = סלוכבמ
 סלעמפ וקע5לנככ "ךסל

 לוזה ןמזכ ךאו םיאיכנה נב םהו הרהסבו

 .שע ץרפנ ןוזח ןיאו הזה סעהו הזה םוקמבו
 איתה מכחה רדעהו היונקה הטכחה טועימ
 :תרושירפב רזנז\ל ומשע םינכהש זמ תיעבשה
 ימשגו ישפנ ילוחו ןירוסיב ושפנ סינכה רככ
 יינב םירוכס ויה*ו םיאלחה תולד וילע הארהו
 בושיו תרולפשהו העינכה תולד אוהש םדא
 וירסתומב ותרציק ינפמ וייחב ספוומ רסאנ
 אול ךואו רורידכל ותואקמ אל ויבואכמו
 אצמיש יאלא רואב קבד וגנוא אוהו ןכ היה*
 יקיפסמש'ימכחל ץיגה אלו םיאיבנה תווע וב
 וייח ראש סכ תוכירע אוצמרו םחב קסעתהל
 בהוא רדיסחו ארי אוח יכ רומאו םיפוסוליפכ
 ;רגחתהו הדימעהו תורירכב ויקדא עגפיש
 'ושקכהו ינונחתהמ עדוי'והש המכ הלפתהו
 םימּו םא יכ תובירע םהל ןיא תושרחה הלא

 < סכוכסו | ינסבוסק ופעל
 וקיפסיט ומפמל :עיגס 0
 וכ = + ןסכ קסעתסל ודיכ
 5ע טופטל ודו רכק .סכמ6
 תומכסס ו50כו :* ןקנטס
 = קקכס :.תומלקו = פורוככס
 - יס עני/פכו' לכ5 ופוקיפרי
 ->ומוכק :פוכ רפכס . רלעקל
 < "ןדכעב לכו ערס 6 ןככו
 < ףבקי 65 בוטס קוו : יוכע
 < .תוקכס 13 ומעט לס יכ
 טק ולפב"יפכמ רט6'ורסוכס
 = תלקמ תלחכ ןכ לעו'ימיעככ
 < * סקילע סלפש פודילכס
 :וכ נו וכייכעמ ילכ6 ןוככסו
 .לופטבס תומכחל .עינס ל
 עוקיפסמ .סכייסתס 'נלדמב
 סק6ק קסעקקל  ןממעב
 56 תוכפ ןי6מ .סככְל ןקכ
 בי. 6נו סלועס יקסע רט

 < ס6וככס יכומ יכוס'פי רובס
 ןווכס ךוע רפפ + וכו
 עטורומ תיכקכמ סוסה סמכסס 36 סייוכסס סעכחכ
 'ץיסס סמכמס רדעסו : יס לכמ סקוממס תוכ6 תלכל
 'ופספפפמסע ול מודסו טקלקס טכמ דנככ .י קיעכטס
 וב .תוסוכ6 תיעבט (רקפ סיס. יב * נעול רכופ
 ילוסו : וכרכזט ומכ תפז ספ קופ ותמכסו םוכפ תכובפ
 ססק ותמדסו לכ6ק וילע .ןוטפכ :יכ .ימסגו יספכ
 יפכמ וקזכ ימונסת קדעס יכפמ סוו * וורוסי תוכונלסב
 קבללמכ יקל רופ קוכד + ובורסק 6למיפ סול ןיפ
 ןוייע לע 16 = *סרכז סלקס סישיככסו .וסי50) ךוכמ
 ע('לקפכ תוכרעו סעומ ויס ןקילעכ פויסעס קועבמס
 וקקפב רשכו ךלי ךולסט ומכו ספנמל ירכוזמס ותעיסו
 ןושו = * ופפטסו סעיבכס פולה (וספ = :רופסס סמ

 סֶסכ לשש וילוסי בי קזוסמ וכ כנוע ךרל ס5יִכ ז |
 ופכיק יכפמ .וייסכ לוט רמקכ כוטיו 61\ * סמותשי
 ר6 .סיתפתס תוככ יכפמ ויופכ ץוקי יכ וכו וירסלכ
 -'וכו יקלס רופכ קכד ןככיש :15 ספ וכמט ךלפי וו ךרלכ
 "ישיבכס תוכ- *'זכס ייככס יככו וסינפו ךוכמ קּבלרקב

 ע ע לע ונשי רשא לבו םישרח םהש דועכ סיטעמ
 סכסיכ ויוסכו(ימידל סמ = ושנה

 רמויע 'תלועפב ות6 ורכס 0
 סמ טז ןיעמו = כר בקע סרמטב יכ סכסס תומכזב
 * "יפוסופופכ וויס ר6ס סכ ובילע סכמלו ורמסכ ךוסמ
 "ופסלפפמס סיטכקלו עמל רכוט סמ סע סיכסמ וקו
 יכ "וכו תמזס ל6ועיגיפ דפ | *'וכו קודידכב סכס6
 ץרמכ תוכרפ וסכמי וז סענס רססס קפדוססו ללככ
 עגפיפ סו6 דיססו 6רי פוס יכ רוקו > סקיי ימי רססב
 :ופויס סעס רמולו סנמנל לכופט סמ לע קכוכס * וכ
 כמי רככ * יברכוט קוקכס ייסב לפוכס תוכרעס רלעב
 - וילעמ לקסל רעומ 65 ריבכ שוכרע ול ס36ר06 םיל
  "קתמייכ ועכס לע לטופס בפפוטס תוסירפס (םט
 "וכפל .ךופסי רס6 וסימ וילע ברעוט סמב וילוטי ללרס
 וכל חיל ןוכסי דלכל ספ ןס יכ | : תודידככ דימפ'ס
 <. + סכימס לכ לומת וילנה לע .* סדימעסו :ויקל
 פכוכ יכ  י'וכו עדוו 6וקש סמכ סלפפקו סכקתסו
 יוז קר * תעדו סמכסכ וקסע ןיופ ימילע סוס רופסס
 וגסס סע דימת ויכוכסתו ויפולפס סשנמכ ויקש ופכ
 "רפא לכו .:'וכו טלוי וסט סמב על ןכ לע + רומקק

 כפי ּ



 הדוהי לוק .-
 יכ קכזכס = *'וכו טפכס ססל לעפת 05 ןומלס לע וכשו
 תוכמקסו תוגטפס לפכ לע לפכ ןוטלס לע פוכסס 39
 גרומס בט רככ\ * רכודמכ דופק רוכפסו סכלס רט6 |

 תועפתמ טפכס סתיס רפ6 פולעפפסס סכרסו עכטל

 טלק בא | ןמיס ושילש רמאמ
 )ויטל 'סכ6) סכ6 תכל) קסעקו  :סעומטס יפמ עדו
 זכ סירכסס ןיב.סכלס לט ןפמו שמ קסע ו * עוטעסו
 סליכ(סו .* ןויעסורובדס ןולכו ךומסב ול סדק רככ
 סעטמ טוס סיתוספס ויטוס יכייכע ועמי סכורסל *'וכו

 סל 6כמו 6לו סכופ6רכמ וב
 לכ * קכוכס 631 סעיככ |

 טשוככ ססע 15 כוס 5
 לככ 'ט 36 ןכסקסב סכיכמו

 ףכופפו = * טבק לככו סעש =
 לעכ 6קכ סקדככ טעמ פופ =
 קכס6 רעט תוככלס .קכופ =

 קפפתס ןיכע עו קרפ 0. |
 טכ סידקי 5691 תסכוממה
 טעמס יכ ךכל 96 ךכוסל
 כוט וכ ךכל 53מס סע ממ
 ךכוסל .תעוכפ = תוליסממ

 הל אעמי אלו שפנה סכהל לעפת ול ןושלה
 קרלילהו סויה יתעב ראשיו הנינח אלו העינכ

 סהילע העבשנ רשא איתוחכב ונעבחה רשפנו <
 קסעהו ןויעהו רובדהו .?ריאדהו עמשהמ
 ןוממב חויההו לגשמהו האיתשהו הליכאהו
 ונוממב הדרותה רזעו "לד תרזעו ותיב תנקתג
 לע טרחתמ ראשי אלה לוקלקםוש 'הארישכ
 קחור:ותטרחב ףיסויו וילא ושפנ ךשקש המ
 * וילא ברקתהל חרט רשא יקלאה ןינעהמ
 זרשעמ יל רפס'ןכ שא ירזוכה רמא כ

 < = * כמ וס קפרק פוטלסו
 פ'צס קירק םוס רכו כ כס
 ..כומסו וכונמ .םיכְסכ מטכסש
 ו"פ יכטכ ויפודוס לע םתכ
 עוסלסו = עמססו שירס יכ
 סיוטטנ ססמ יפ לע 6
 תק6- סע ססכ 6נמו .סכק
 ₪76 וס 060 סד6) נוכעק
 "כ + וטסרש סו רשיכסוקכ
 :ןיקספ וכחול ..יכ .ןכיימעו
 :.ססמ . עיניו ומ סיליעוט
 ןתרוכ  .דנמ סר65  גונעת

 קיל ךכב יסימכ סכממ כרב
 / .סזכ 6כויכ| *כע י וכממ

 לכככ לכד :לכו 111 + זמ 'פ יסילטב סרופס כתכ =
 טעמיווכממ טפככס סמרסמי וקושרל סד6ס דימקיפכ
 וריעס רככ תולעפקסס ןמ- וללגכ עינמ סיסט סו
 םדקמל סככסל כוט .ןילס ורמשו ךיכעס סז 5ע סימכקס
 תיכמ-ךלגר רקוס למל סז וכמו > קנריס תפ לכב
 למול ןמוכ ןסימ וכש רפכ5 ותושר 6לו * 5ע 'וכו ךעל
 לכת: 5 ןוטלק לע 0360 קוסדסק ומטייתי רפ6 לכס
 עדוכ ןמ ומכ וכסוי ותויס יו6ר סיס יכ "'וכו טפכס ססל
 ספלכ י'וכו רפטיו : דו*6פ יסכמ \פפכס טפסמכ ועלו
 וטרקתמ רפי: 65ס 506 ורמ סע רטקכו ךמסכ ותויס
 כו :ויתוסכ תעוכח ןיכעב סיספסס ידי לעיכ * כז
 6וסס ןוטלס ריזפס סילכד בוב סוקככ םכככס עונמס
 .סויס יעעכ ר6סיו רמ6 ול6כו סוכומלכ גסכמכ ומכעב
 ופפכו = * וכו וול6 וספכ רסקמ סמ לע טרסקמ קלימט
 5סככ ר6סיס סכוכס סיסק ו6 *"וכו סיקופכב וכעבק
 :וכו וכעבקק וטפכס ופל סלילקו מויסיתעכ סמוקפמ
 וטכ  ויכפ תמנמ לכ | * וכו סיכוסכב וכעבפת וטפכו
 סיקנס לכוע תויס כוט 05 יב תורו (יס וכמרקספ
 םרקכ סמקלמ קבלרקמ סוכ יכ וינוקכמ קכ סוט קטוע
 ועו * ףקוק לככ קודרובתסס סכג סז לעו *וסכסמ

 קיפרסו עמססמ ביפ ומכו קכב לע תולוסל סיוטכ ולו <
 דועלכ ירזועס 'ילועמס סישוקס יבפ סכסת רכו + וכו
 םכועל סקיכס סג.ססע 'ס תעמופ ןופו סור ןיע יכ
 וכ + ןויעסו רוכדס ויל6 ךמס סופו סעידיכ סקלעות
 וק סר רכס סמל ךסעכ ולס ןויעו סל( 98 ולוכד

 ;עמטס םוסכו == יטוכ(ס * סםויה םככבש ריסהה
 :תופכטומס כור 1בטויר6רסו |

 ,ס6רמו + עובלמ סדס םפכ (כמק סיכונכס תולוקוו סב
 .סמ .כלו .סה6 לט וכ ביקר תופיס פוכומעב סיכיע
 * ער ו סו סמלו ירק ןולכו טימטסל רבמס ססע אז
 *ול6 סיכ6ק לכס ןי6ס יפל ותטמסס תכס קיס ילו
 .,* פיס תמר שחיכרעבט לכו וכ קוויפ ימ .םיו
 רכייכעכ .ןו6ס יפ5 ויפפס )ע וסלעס 6לם ילכ6 ןוככסו
 ןמונמ סוסוסס רכימ דס6 לכ5 וכ סרוקכ סכותכ סוכמ
 < רקס ורוק 65 וס עטס מק 6 מכ םרופמיסרסו6
 : בכ 65 סיפיפ6ס 35 וכפת 56 סכיכיע ירפשו ספכבל
 , רפסמ .וכר סכיטק 056 קלווו ף6כק 03 סבעות לכ
 ןכויכע ל סרסו6 כותכב ןו-* 'ח ק6רוכ ומירס סכמש
 תלכה רוסו6כ תק6ק יפל-ללכס לוס סב ויס סע דוחיב
 = םכ6 + ג סקסרס וו-ס(כס ללככ יכ סולע ימסכ לט
 זס סעטק ןקו טרפכ סירס שופ )ע לטומ סכוק וזןי6

 כ קנס תכיפכ רוכוסל 6כ רטסכ 'ס ו וטיממס ומנע |
 -, :םוככלו ףוטספ . *ןוממכ סוירס) :ר(בתיט וכ יסוסס
 םסויפמס לע וכד ךסמכ ןסכ דעו .*סיסכנורטוע
 ובס גקבסל ססיופטס לפ רבד 3001 *וןכע קבסכסל
 נקבל םסויקמס 6 6י ןכ ירספו * וקיב תכקתו מכ
 וכ וכוממכ סרוקס רזעו סיד תרזעו * רמ6כ סכילמס
 נטפכ קוטסק ןכלעו ךלוכס יפכ סקדכ ןוקתל סכפי וככל
 הורו 5 =. *196 ךקוטל ןומעה םיימקכ קסעתסל
 ספל סיקל6 לכוע סט כסוס ליססס קפל ב יט

 765 .ןכקו 55 ונכ6 רלכס רככ וב דיסק
 לכו לכזנ .וכקמ-.כזעת ץרלסו יקלפל רוכסל לז וככזוכ

 וקסו



 חדוהי לוק

 יכ סכ גוט ןיפ יכ יתעדי ( ל לס ) סמלס רייאמכו

 סקסו לכ6:ס סה6ס לכ סנו וייקכ 3וט"טעלו סומטל 66
 לטוב ותויסכו "שיט יסיק36 קמ ונע 5ככ כוט קרו
 היקס ליסק למק 05 וספכ
 ךוטמי יכ סילמ .ןיטרםד
 * סיטנ6 סעו סיקש סע לסש

 רבחה רמא נ

 יטולש  רמאמ
 < *וממעכ בוט סתוסרסמ רוחט ופפכ 2676 * קנוושפ

 ועעטס לכפק רחזנה שווה ךיסחה
 לעו רטויס .ספעע ויכול .קלחמו רעשמ ותנידמב

 תרג ןמיס
 טוס לסקס רצל לע סזוכסס ילעב ירכלמ ידיכ 6כס
 פכס יתב םכ'פזב יכ רמפל וכמשיו * רכסה ליסמסס
 6וק .ינכעה .ןוכלס- ךיניע סכיזקת וופיכ ךלמ פז
 ץעוי .בכופי ולנפו | " תוסכס ר600כ לע קדכס ךלומס

 [וקו קל ןוככו סיפר סכק
 שלק

 שטפי ןיפ לעו סכסי ופכע יפ -בהב גהניו ם=קפס לכו ם-פרט ץרושנא לכל סנס לע עדי 2 סכו6

 סעילי קז לימס לט ו3יט סמ
 : ': תקלקולמו סלורכ |
 קוק ליפס | 1 ןמיפ

 ילכו רסמס |
 3 ךרד 6 וירכל וכבוו
 ליפס יכ 'ס "סרשכיס מב
 1%  ןוקפק לכ5 ופתכ דיסק
 רוע ומ = *יופכס סקפ
 ףכו למסכ ופכילמ .נקכמ
 ביטיס דע סימסלכ סיפכש
 סעק סיכוקכ סוטופכ ול סויו:ק .סתויס ותנקכק סע
 :ויוטפסמו וקח ויתוכמ תוסעלו רומפפ *וז מסמל רול
 ןכיסל וכל ך5ס 65+ וכו ךיתלע ליפס ל ד מיס

 : רומסכ (וסלפל לסממ יכ רעיבמ'ירכדס |
 ררכד לקיסתעמ "וכו 6וקפיע פוס דיסק ה ןמיס
 36 ךיכיע 6כ טו "צי זכס רכשמ ןוכע כ6כ5 "=
 רודסכ וופפ ונר(יבס ספ סרו כז ןמיס יסימס רמשמ
 "ימוקס'קפמס לע םורכד ו5ע סטס וללס םסכס וסב
 יתוקוכו 'יכוניס ספנלקכ יפסומס וניעי 80 סיכה
 סוס סתיפלל יסתו סיימיכפס סיפוקס 56 סכלכופ
 'וטבלסה יטסומ כ ספת ורכסתי וי38 רס6 ףתוסממ
 6 ןוימלס 36 ךכ רק . * סזכלט 56 סיוקכ :וקלכ
 סל6ס קלכטה ןפו> ךיפיפרס ססו'ןולכזס %6ז כיס
 פוקה :ןיכע פע וכוריעסו *  תוימוימדס תולונס ןמ
 תמעל יכ ססטסמו .ןוימדו לכש ססס סל(כ תועיממש
 יכטחמסו ןוימדק תמעלו " ינכסס'ץפסק סבתי לכמס
 יכסעכו מווסת :ויקלס וכסכ ררועתמס .סכק (םכת*
 ולכםס ץפחס יע טירביסכ סרטממ ומיטי סתסלס 0301
 קטקכ 5 עעוכתס5 סכרל סקיכפל ריסוס ררועפןמסז
 תש .ץורחס סטפפמופכ תוסכ יתלכס קפילכו תולכש
 סיפוע סקס 06 וקכ63זמ שי טי סילכזכק ססיעיכמ
 סכותמס סתעובת ככ וכליו סקעמפמל ורוסי 'ורכיססנ
 ןמ סמ קוטטפתמס תוייכויסס תוסורס פועכמ6כ סקכ
 סותפ ספ וכלכד סיס 036 לכ 5ע * כלס (וספ רועש

 ךמ ךמע כ סנינ) * וילע סיפ ךכיעו וכסקי סולל

 לע .וקויקכ .ונכפס ץטסס -ךחוי ול ןתי אלו סהמ דהא הנוי אל .יקדעב
 סכילא :כרצ תעב סאץמיו רלייוארה וקלזחומ
 םוצי וארק תעב ותונעל סירהממרל םיעמוש

 *ורהז'ו סריהזיו ותוצמכ רשעיו
 לע אלךיתלאשדיסחלע ירזוכח רמא ל

 ;/* לשומ ('
 סיעעוכתמס ירבו קוחכ אוהש ימ אוה רסתא ףבהה רפא ₪

 691 .:ןירופ ןכ ופופ סנע
 תוקלקלסכ רוס ךכמ סיסי
 * ריכזכ .לש6  סיפכפס
 סכ ירוכב ויקוכיכס ולמעיו

 סיפכש .וכוכר יסוע ויקרסמ
 סכו * וכפק ספסל וי'ווכל

 ץפחפ ול ספ סוסי מ6 <
 סיפכס ויכפ) סב: + כ

 ער ךרדכ רסי ובסיו סכרד יפ) סער סכע וזוטיו ובו
 תיכו סוקלקלסכ סכרד 786כרונ:'תמס יקלס יכס סקל
 ורסלו ךנומקיפכסה ץפסס תפ-וכ = ךופמל וכי סירופס
 'ןלטסכס ימג יככרנוכעפ סריחבל ותוק וטיו סיתשסככ

 יפו רוש ןיסכו * טרס 5ע קפוכמ סוניס ףסככ סלרמל
 סככוקכו םפכ 50 .סדוסכ סלעכ סלוק עעטכ * סילכל
 = 56 .כוט ב 5 סכותכ ךלמ ךילטכו וכולל קכעיקככו
 ופקוספ ךוכפו כותכס למ סזכ ררועתמס סכס לעו
 ילכסס ןוכרס .דנכ סקופ ותמסלמ יכ וכ לוס סת6ו
 תוכלמ .רעכ קפל סד6 לשרתרסכ עבוטכ סשוס סכמ6
 ססלופמו * ךופמי יכ קבע תחמ ילכסק ץפסס ס(רכ
 סכטק ריע .סזב .(כויכ.5ע סמלס רמפס סמ 700 וס
 סככו קתוש בכפו לולב ךפול סיל5 %כו טעמ סכ סיסכ6ו
 וכטב סרופה ןיכקפ סזירקזו * "ובו ולוד 1 ידוכמ סילע
 וככורו *5מצרועסכ סיס םסכסס לזס םכלממ דל פ
 וכ סזכ וומרס * סוס פסיפס רש5 וס 3%תם סיסש
 :למ לודב ופמוק ועיטו [חכ קכוכמס ררועקמס חכה
 25 .תוכטקמ רכיפו -* \פומס סכוכמכ ןוימדס 6וס וככוכ
 וטי תוויכוימדס .ווקוקוטס *טויק לכ על קל סד6ס
 *תוימשנס םישכהה תפידר 56 סוס סכוכמק ורקס
 שוק סלל סנ :כרקי קזכ רמחס 6וסס סוס מועכמ(בו
 יש6רכ 'פ וכלופס סכסק ס\עי וז סליסמכו '  לכפס
 סמכסב עד :וכיכמ וב כנס ךרדק סז *סמס ןייועי|
 קספכ רכס ילכד וכי ויפ עו וכי ויפ לעו יעכטס
 וכו .וכימ סיטרפכ טעמכ סויטכ ו תויס סע קזזק

 : קכעמשת
9 



 : ;* םייספככ למס יִלָכ לכ

 :םיופובק סנקכסק סניסכמ)

 * סמלו 'יכס קבקכס ןיבו

 רמאמ תרוהי לוק
 לטומ 6וקט לק * "וכו ויסוסכ שמסכ לטימ : סכעמטמ

 רט5 .56ו ופננקסמל רופי יב סלכ6 עעסבו ויסוסב
 םכ סייכונק * סייפינסו'ויטלכס יותזסכו ': סטי'ץופס+
 סיימפכקו = * סקעוכת | סימנטק סילכ6כ טיטטפקמפ
 ספככ פוסכ 760 לכ ס₪
 וירכד רדמ סכסו * סילכזככ
 ןיעק 3[ סלע כל לע
 ילכו לחוק .בלקו סו
 רכז וכ < סירמונ קסעמפ
 רפכ כמו םיפוסק סלק

 : םייפונכ קעוכתה ימילסמ)

 :סכוב לילכסל תוופונק רש

 30 ומכע ,תנקכס לע יכ-
 : קכס וילכד ורלוס דיסס
 0 ופורכ טוקו רמסכס ופב
 < ופלוזמ רפוי לסומ 6לקסל יו(ר ותויס לע סילרל * וב)

 ןכומס 61%: ופ6לב תוכלמ רתכ ןתכט סמכ קלכ בעפו <
 ססכ 6לקק) סיס יול כג קז יכפמו * וכו סלפממל

 תוקכה טסמו : "וכו סיוסקקס תוחכק ססמו :לםומ <
 סכה יקלס יכט סס יכסעכסו יכוו5פס .* וכו סיכסעכס
 ווזכ .ינפסס סכק ססכ 136 סכוכי רפ6 ררועקקה
 ויל עפסס ל זומלל יכר ןוטלכ ססמ'6 לכ יכוקו (כיש
 וכווקס סכב סכס טסינל יס ןוטסרב ורכזוס רמ0 יס
 טמפו * בכעו * ססכס + לועב * סדמס-* ס(כט = בס
 וכ = סעכו * תוהיבס * קשרו * ושי = קלסי * יבסעכב
 ודימעוז -ררועתקס ינפסס סכס ילירטמ סה 6
 סמתי .סימפ רכג+ * וילג וממוריו סרעס חוק ויקלסב
 וכ זטיו (ססילב וטסי דע קזופדל וז סרעס סיקסל
 יקכולמס טל ילכטס ץפסס ןופע ל סתוחכקכ וקוקשו
 דס רכעב למס 60 סככ לע סירומס רכסק ירבו

 יכפסֶה .תוטסמ יולקכו יכסעככ רעביו ורמלכ ךומסס ||

 * םותסו סעכקמ סל56 שיט קמכ ודירטסו ועיכו

 רט 0 + וכ תוכטוכס סלפס תוסורס 50 ויכפ סמ יכ

 ס6יבק5 ויכרד ומוכי וכ יכ * וכו סקלק טסל ןפכ

 ומוקי עומימטס תגרדמל ותולעבו * תולבק תרופ

 ידי לע סו ךפס לעפ ומס | * ר6כתי כ וקוהועיו
 -יס רכוועכ סיעמוט וקספנס יכרה ויס סקס ןוערב
 קסוד למס יקססו + קוכ ירכי 5[ םרמש עדי סת
 ןמיס ולס רט וולע יתכלמס רפ6 = קכרקמ ןיעיו

 סיכפוכ סופסכ יכידמ .תטו רירבס ויכ דרו ףלל

 מק ה ןמיס | ישילש
 תס6מ .יכ6 .וכייכצ יב >> 6 וכימי ןמטוימור ךפכי
 כוי 05-סמע טקסס יכ:דע הכו ו סינידט
 ופיככ .דכוט דב סוסקו סמדת יס 60 "'לעבק
 הכוסכוקסכב וכממ טלמס ול ןיסט ןמוו תל סד6לט

 ףלוסק לטמק די סס סניב

 קז קוק יוקלו = -וככיכטפ "'פוגהו יישפנה ויתחבווישוחב עמשנ לשומ
 קמ לכ6 .*וקיככ רנסקל .לשימו רמאנש ומכ 'יפוגה 'גה:הד םגיהנמו
 ?תפלכו סדקמ סל6ו קטשי . וכ הלשממל.ןכומה אוהו * ךיע דכולמ וחורב
 לע .ורוכי ודסי  רוק6מ קדצכ חב גהונ היה דנידמב לשומ היה ולא

 פוכמ וכמע 'םובמ דכ6 יכ "וא תמה וחוכ ה ססחי *ויעפנוופוגב גהנ שאב

 רשא רהא יוברה ןמ סחוא נמו .סייולקק ב
 תולמיש קרמ םכהל קיפבהו סקרה כדל ןחנ
 יפסמה התשמהו קיפסמה לכצמהמ 'גורסח
 ויכפל רישיס קול תימלוע .לע ?ריכרש לכו ;רצוחרהו קדושה ךרדה לע
 3דתטמק יכ עד ל וכרד-. ישקבמה ינסעבה וחכה םפתוכג. .הוש ךרד

 וטפטמ קיסי סע סככוי'וסזו
 . <. סוכרת. ךכמ סט6ק
 עווגל - סל6ק סת. סלק

 סכקת קמע ול .ןי6 ינכמ 7

 ססעכ תו תו6 ןופכסל
 :דיס תקזקב יכירמ יבססל+ 2

 םג * קוק ןכוכ סרקמכז לוכי לובכיכ וקוטעלכוו ל
 וליפ6-.טכבסלו סלעקסל .לכוו ל יב -וקלקו שוש
 [רה ןיככב ורכעקב יכסלרפ 050 יתומוקק.יקזעב
 ולפיו וסכס ילסזובלוו סנוסס קסכלועולכב ץמ6ת*=
 לקתטוס המ לכ תפוס סטפק ב *ץרפ יכפ לע רפי
 מלכו 65- = ספוסב .לפטהל .סקולב  :רוכעל סד6
 קמע .גקכפקל לוק קזק .ינוקס פרק לכ סמוק
 < 6 * סכוככס 36 סביסי וכוטייכרדבו סעוכ תדמב
 "וכובתכזוכק ןמפמ קלס סיסי יכ ל'ל = רקי כימי ןמסו
 קחפפו וככעת שוסו'זנטל קיש קי 16 = סכקכי ויפכ
 לקיש רמשוליסכ נק רי וכי ןמס ורמ6 סכסו = 5
 יג ורוכוהפ כרקע ןיעי דפ כקבסתסוכיטיכ דיל קפו6
 קפחס לב ךטמכק רכיס לע 'סכתי ועכעב סו ךרד לע
 36 קכרקל כוט לכטו .ןס שנוי  סזב יכ קמלכ ךטמכס
 יקל קכסו * עפ ןיפמ סתוסומשל ומטה תכמלמ
 ץפסה .ןסרכ .ןיפ תמילכו ררועתמס סכס תמיססב
 הזו .* סד53₪-ןכמקלע רקע פוס סכמפ יכ * ילכטק
 יפסיש סמ %ביסוטס ךרדס לע :ותסטס רסס ירפ לכ
 = 85 טפב יזע סק סכממ יכ = * סמכע דב ב6 קוסכל
 ויוופ קרוי רט6 קופיסק תיקח לככ קר = קעבט ועלי
 פינוכעפ יכ'יכע לכו קניסרס ריסוסו = * סלטס'לכטס
 לכלמס ןורכז סידקס רככו * ססמ סכסי שוט: םוחש
 סיפוח יכסס סק 0 סכעש יכ -סעטס יעתומ סקשמסו
 ככ קבסע 070 ל0- וטפכ רש סילוכעה סויר
 :סעככ ירק וכ וכי ןפ כר רוטשיכ רכז וסקס 'תוו

 רספ



 רמאמ | הדוהי לוק
 רכְכ וכו .לועומס ןוסנככ סק3ס סקל כ לט6 רח
 רטפמ יש לכ 6לב וללק וסכס סע רטפסל יכ ומרכז"
 וכפ במו בבלכס םי6ק סלוש וככרוק רקחמ סכש6יכ
 סיסיו = > וסעד ךיכרד 5ככ ורמפ דל ו3 רתוזוב רכד
 סט תכס לוק רמ(מ ותמעל
 ןוחצנב סכקלח םהל.ןתנ רשא רחא חוצנל 6קייד6מכד 6 י6ק לוט

 - 305 ןמס | ישילש
 וכפל ועבנס לטל סעטה ןמ: ולכז טיפס רט ירק
 דיל גרו וידיכ טעסמו קב עוטה סוחל זמלו * 6 ןמיס
 ספ וכמי לט6 ףוגס יקלס לככ 1פוכ תויס סע יכ קוו
 ומיכססרבכ = * טפכס סע וכטכ ר?ובקכ סידיבו רסכ

 וכשסו סי6פורסו סיקכסק
 קרו יכיפוטוניפכ סק

 סידיס תופככ סונע וסכ .ישנאה 'רעגו ועדהו תומכחה ירברב ליעומה כר רמ6 = * 6קד ליס( רכב
 ול ליעומש המב םקלח םישוחלןתנו *םוערה | (סל זוקמ יפ) כוש ייי6
 וילגרו וידוב שמשמו לוק םיטסל "יפ ( כב 0%

 סין ה | 756 8לסופ 6( קוטפב
 םיבע .יעב למ .ייב6 רק ישו סילפעב (כ6 סבל
 ורק ( וילכד .לע סילכועס שיכעמ סיסט ל ) ליטק
 < בסקמ 15 סכופכ וסל סותחי סל לכ דיכ יכ וכפל
 תוכנקו 6טחס וכ 'קלוסיט קמ %%ועכט תייטכ יבע
 < ולכדכ ליעומה ןוקבכסו * םורכ-סלעי ץוגעכק תחתו
 ץמ6תסלו סרוק 3ש קתקחלמ סוח3 6וק תוכחה
 ותמס רטי טפטמכ ך6 וילע/ סיקנוחס חככל זוע לכב
 ליעומ יכלכס םונכסו תוטרס .קכקש וקלילטת לו
 6וקט סע יפכ :תק6ס .קנטקמ סיעכומס ל5כמ (וסמ
 ליעומס .ןוחנכסו 65 קרפ ןומ6רכ לוקס רכזמ וכ
 חכוק 'וקכס רמ6מ דע 6וס סיערס סיטכ6ק תרענב
 סיסקמ טס וילע סת 6לו ךתימע 6 סיכות |
 ןתכו :סיברכ וריכפ יכפ ןיכלי 36ו סימס סטכ ותסכות
 כס קעככס ןיכע ועידקס רחש * 'נכו סקלק סישוקל
 יכטכ סוכל וידע ןסלו' נקמכ .ררועתווס ינפחס
 ותמודק ןול סיסו *  יורכ סקפס קלט ירח ויקלק
 .ויכפ 26 סט * סד6 לטרקפלמ יב רקע ותויס דכמ
 עוסוס סע .יפכ ןרדס לע פנס תוסכ יכע ריכז
 י-סקמ רזעס יול סַלָסי עמל סכויכע לכ קפל דיסקל
 סכטקס לועס .שוכע  ךרד סעויסל לפס סיפוקס ןמו
 סופו קשרפכולמסכק .תוטסושס וסככו סחפ ךרלו
 וספכו סוימימפס קוחכט לווטספתי סמו ו

 סה ךכו = = * וקטעמל ילכ (יכויו ססל סות סל6 לש
 ולכו לטוס כלקו סלול ןיעס סרק% רדס לע סירכלס
 רוכז רק? וכ זו * סלעמל רכזוקכ סילמונ קסעס
 ררועתשקה ינפסס קככ ריכזיירקסכהו'סלכק סיטוקש
 לו6 סטעמ סיס סזיכ לופו * סירכישס ועסי סכורק ו
 לסל וש .ךוכת לע ומדמ ספמ ןקכ לס סיפולקה
 :ספבל ןסכ עו .תיכמוס יסדו ןקכ לעו תיכמיס ויככו
 ולכו סיטוקס תעככס 6 קוכ סמל זמל יס .* קיכמיש
 ררועפמס כס טז 55ככו = * ס6לוכ תדוכעל ססעמש
 : ספועפס רמב 56 סיעעוכתעה סולכי6ק 0 גיסכמס
 ילעלב סוסוחס לכ טרפ = *ןכו ויל רו וידיב טמסמו

 רטב | סט תונקל סילנלקו
 סידי = ךףוצה ןינעכ ונושלו ונס יוומ.תילכתב סידיגו

 לוקקו סוסה .עויכיס :ןיכ ו

 ספ קוס ךכיפו < = ימוקסו תורו שכויסו וחלקו
 סלק ןימכ טרפכו * 07 סלפ סיססומעב שגרסה

 6נץכס גויס .ךרעכו ירטימכ ךל קוקס וז קוילסל
 יסלכ סירכדס גזע ורעושי וכרכזע דקוימס קלתכ וכ
 יסככ סקנוזו* .לוקל רוקל רטו  *סופל שוקל רש
 יפ לע .דרויס סנופ 'טפשמ שנו ופכבו (כיופסב יכ
 | ולעכס 3 :תויס סעו + * תעכוממסו סרסיס ופדמ
 תושלס עוקב סיסופס ר6טכ וילע קריתי וקלט סויס
 תוקלסב 0760 דחוי רככ " כלכב סירס טופו רסכב
 סיעולפמ סל6ק סיסוקק נט תויקל סעטסו שוטעק
 5ע סדשב סידסויעס סילינסו רטכס ילו לע סתלועפ
 ץרל ביפפכ ףורפס .גומקו סבכרסס: תועלט וכד
 ותרומל תושב םיסכ סתויק ןכתי.(עמל סיתעכס קקוזמ
 ודיכ טפט יכז6מו סלפ סיס סדסס ףכ ןקו * פלועטה
 ידיו טופסי וכו סילפטס סיבכרומס נזק בוט תעדל
 בכ 6ר'תכט סול ךל רסכתי ןכבְו  סירטיבו קלככ לבת
 רוכעכו 3 ףכ'ק וס לע תויפולס רעט תופכ רפסב
 ףוגכ ןיסו יקטועק ךסממ רטוי יפכ םיטעמס לכ ויס
 רוכעב לבד לכ וכ תומד5 .לכויט ךסממכ לטו רכס
 וקהוכמ טעמ סמלי סבי ןכ 5רקכ ףכס וכ רטיותויס
 לז סיקךכ לע וכ ונלכוס קמ תרלוכמ ותכוכו "פע
 וש ףככ .ותויסל ףכ ןוסלס לעכב ו6רקי רט6 ומס
 וווכ .גוטכ רש רכס ףונכ ןיש ולסמ רת6רוס ןיכעכ
 סל6ס לכוי סיכפסס .ןיכ וגז יווט לטויל רט" ףכק
 < סלטיק סדיוס ותויסמ .יבכרוטס רשס גזמ לע וכ ןודל
 סקקלתסכ ו ויטקומלקכ ססינזמ סכ ורעוטי רפ6
 ויימע ףכק תו ןכי'וכו וכ תומלל לסויט זו * וכממ
 .ןפכמ סעכ ילו סערפכךועכ יכירכדל רכד תושדל
 ייפכסמ ןייכ ופסו ךופלמ * גזמ וטכ סוס ךסממ ןושכו
 יךסוממ יכממ(צכ ינסמ) סו רוקחל בוס ןוטל טוסז-
 "וכו סיטעמס לכ ויס רוכעכו ורבו (טס סיעשי)
 לק 'לקוימ זס רכ(ס סיס ןכ לע יכתורוסל ןווכ
 = ןי סיפעמס לכו רוקסכ וגומב רטיותויסל סטעמה

 ןיְקי



 רמאמ = חדוה לוק
 עפ סעטכ דופ ףיסוקוי סטועס ףסלמ לטוי יפכ וישא
 :סל6 לס ולי ףכל וטעמ סללו ופרוככ סב יכ כס
 סט יכ ןוטלכ סכומק סעטק טוס לע וב סלוס * וכוטלפ

 *ןוטלק ענב סועוקתס 'סידיב ינטכ ו6טוכ לקפ

 טמק - ח זמיסישילש
 מ 6 יכטסעס וכויפלס םכס וכ טלוט סיסטכ ירכי סז
 כו * כע וכו תומסכבו תוקוכיפב סרקישומכ ןוככ
 זומרל ןויערסו רכיס'מפ ןכ לע * סקס ורושיכ ביסרכט
 326 רקמס שופ * בטסמסו :  דסי סב תולועפק יתסל

 וככמ =

 קילכ 36 ופעתסי סטמו
 סילינק 20% * ןפכלו ן6כל
 יטסומ תורוכ סכלכ\ק סלח
 לסב תועכק6ב סעטק

 בטוכו ךרונק ןיכעכ ןוסלק
 סילכוכס סיסוסת 5%
 ןיכעכ סלב טחתשי 6
 תוגוכ תונוכעפל 65 ךירכס
 סטו רט6 96 קל סל( יככ
 סככ [וס ליעומס ונפק
 סולקו 63 יכ ריכזיס ינפסס

 ןקכ | ריתו ו
 סירכזכק סיפסועכ ותוסת

 לכטס וכריפכי רט 36 קל
 ומכו וקלעות לע סרויז
 וכפק 16 ךכ רסק רסכפיש

 לכסס ץפס ?וס ל עומס
 קלטממ ו רס6 20 רוכזיט

 תוארהו עמשה ןכולועומה וצפחבו ךילנק לכ
 רחאו םהירה א תכליה תפתתשמא 'שגרההו
 רהאו * ןורכזהו בשחמהו ןויערהו רציה ןכ
 םהו *הלא לכב שמחשמה יצפח ה חכה ןכ
 רחא בזע אלו * לכשה ץפח% סידכוע םישמשמ
 קווהש המכ הבריש םירביאהו תוחכה ולאב
 זרשע רשאכו * םיראשנה תיחפיו וכ רחו*מ
 קיפסיש המ םייעבטל ןתנו סהמ 'א לכ יכרצ
 סל קיפסיש המ םינויחלו הנישהו יחונמהמ
 ארקי זא םלועה השעמב העונתהו הציקהמ
 וליח לא ררוקש עמשנה לשומכ ותדע לא
 תהש קדגרדמב קבדהל ול רוזעל עמושה
 תיה נח הגרדמה רמול הצור * הנממ הלעמל
 רדסיו * תילכשה גרדמהמ הלעמל איה רשא
 וילע השמ רדסש רדפל המודו הנקתיו ותדע

 פס וקוכרמק רש6 יכסקמ
 ופלכ סרוכ סיכומ ותויס
 'סכסלכ תטסועק ןפ תטסומ
 'ערו .בווט סכיחבו שכמו
 *ןורכוסו:סיט נרוקס ירכלב
 סם רמוס ןכוסל וקוכר%ת
 יפוססול יתלבְס תולוכס

 ךולכז טילפק]כו | * כס
 רקץו :[וחמו תיכמ טיטוחה
 ול = * "וכו ינפקק כס ןכ
 תווע לכ יכ ררועתןמס סכס
 תורכוכס ורוכס ולכ6 ושכס
 ןכ כטקמסו = ןויעדק' ןמ
 + סקנטק לומ ל ךליו סבתי
 ץכסל סילכוע "טמשע סקו
 ינכטק ץפסס %וק * ?כפס
 וכ *ס)עמל וכרכזט ךלומס
 סת(י סכולמק ולכל דל

 וכטק סקי תופלקו עפה ןכו: וחכס רפילע תיעבט
 סיפכס ךוקכ 62 6ל סירס פוס ןורכז יכ 'זכְס סיפוח
 סתווכחול .יכפמ סעגעל סלידכלו וכמדקסמ סכסל
 : סקיכט 01 קפע ק קור ןיעו תעמוס ןופךרד לע
 למול סכול = * סקירחש קכמוס תפתתשלס קס גרסו
 טופס %6 יכ .סרכז סדקס תו6לכס תוטנרסס לכ לח
 וילו .רוטלכ סכלכות ססיתולוכ לכ סוס ףתוטמס
 סכס לס ותעל יפג תוטקומס תורוכס ריס סחויק
 רקבעיס וטכ םסופל םסומ ןיכ לידכמו טפוסץוסו
 לככ י'גכו ןויערסו רכיס ךכ רספו = : כ* מיס יסיזסב
 לע רוסיכס בנוי ם*ןמיס יטימסכ יכ עד .תיזרס
 * ניכטת 1 יכ סט ךכלו ךוכיע ויסי וללק טפכס תוסכ
 ןוימדק 6והט ירכיס כס | ןווכ ןויערסו ריס ולכל
 ר0כתיט ועכ וטקומס פורובק ולדבויו ובכרוי וכ רס6

 םמתסיסכ ירפיס סכס יכ סס רכזוס רטוש סכסו" קטש
 ץרקי רבדמסוב םמתפססכו + ירכו פרקי יכמסמה וכ
 תרכלמס טפכס לע ורמסב ספ רסיבט קמ וסו "יבקש
 תורייטנמס תויכסורְק תורוכס סק סיכוטסרס סילכ יכ
 וקביטת ירכיס כה ןמ יטפכס סורקמ ומס עבמסב
 וקלידבתו וככרס וקביכרפו וכ טולסת רטלכ יכטסמ
 סלוק .סיס רבכו סטכק דלות 50 סיפיכמ תופדבס

 ינפסס סכס וכ רמי 00 05 יעכטק ןוככס רדסס פע
 טירכקקו וסכס ושל לחש כזע 02 : וכממרידע דירווו
 טקכס לק קנטק סילמונק קסעמס ינכ ןכ סב רכזי וכו
 יל ןפכ ס3כל יכ < לכס ץפחל םוזפמק יכפסס כס
 סנ סיכוככ ויפוסכ לכ נמי ןככו = *יושרק סקס יפכ
 פיככ סיכמוומ סירכיפס רתיו וכוסלו וילנרו וודי
 5ע ורופיכט ומכ * וכלי ססרדי רש6 לכ 56 = וטרדמ
 "וכו סייכוייחלו"'וכו סייעכטל ןפכו :ךטמכו ךלוס הז
 מייעכט סקו * סינוס יכטכ סירכזכק תוסכ לכ ללכ
 * סעטסו םושימפ 1כלכי סייעכטס יכ | *סייכויסו
 לגרלמ שיק לכסס סכממ * כפפה לכ ול לכי סייכויקסו
 יטפכ יתוסרופומל סתקולממ עלוכ חוסמ יזכ יקיסילס
 תר6ובמ סכוכק -ןכו ןתדע 56 (רקי 16: סעסכו * סול
 :ןורבישו ויכוחכ לכ לע ומעוכ ויככ יכ וכרכזס ממ

 רמ(כ וקורועיו ועוקי וילע וככוכי וילי ססעמ ו6
 במקל ולקס קזו רפויבו קלככ סכילמב יבקכומל קלי
 וכ 55 ןכהקקל ריסס לס ומכע ככה | ויכפ תבונ
 ופמסכו תיק56 סכוינע קנרדמכ קבלי יקס עב
 : "וכו סייכסורב קטלתמ ובס" וככרק סולתי ךכ רח
 :וכו ספט רדסמ רדסל קמודו קכקתיו וקלע רדסיו
 ומכו * 6וסס רקס לוט 36 סבינס קגרדמס רדסכ יב

 כקכמ 5 ₪



 ישיפש :המאמ < = -תרוהי לוק ><
 קס תופסת וככיתיו +3 יהו 5. עכ6ר כתסמ
 לס דמעמב ןיִס ,סססו + תשע סנוכ נק לוכבל ץוסמ
 .םיעבלסס| .תכסב ססיכיכ לשמ .ביכסט ךכדס יכימ
 סיש כס ,םילוכפס ויק סלב יכ קמע עירב ותרכב

 < יח.ןמ'ט
 וסב רוחול תככומ וטפס סיסת * ןכושס סו לע ויכוימל
 גספכ -ת6 6סוכ .6וס 156 רט ומקובמ ןיסוו ךלמ יכפ
 ןווכז ןורכזט רועכ ורמסבו 8יסק תעכ ס 56 וככסתסכ

 כ רט6 ףקוטמק ל .ותע5 ססוימס רוט חכה
 .ופ6ל סקילח(| . יס 6
 חכה .הוצמו .ינוס קה תוביבס ותדעל םולשה סקילק/ן ישיסכה סקייטכש
 רסס לכל כ.( רשאל) םושו לכקמ"ה ישיצפחה :!לטומס סקיקקקו-סיכקזק
 .* שלטו שי לכ.סקילחקו
 סהילק(ו * ףטס ססולססו
 .:סילנס ססיכס(ו * סיכה
 * וכ נק ורכע ןכקלו סטמו
 סיכסכס ץ בורק רקכ ויק
 קז בותכס לבד 60 פעץ
 'דכק ךלד וק0'ותכס יכ רופל

 ופ ורמ 05 סס וכ וכעלי יכ
 דל ךל בותכ לכה וכ ספק

 'וחכב מ תשיו ותעל והשעיו לווצ ןלצאמ אבי
 הוציו* ורמה זלכמ היצי רשא 'פב םירביאבו
 "ימדתמה ויבשחמה זהשה 1 הֶכָפי אלש ותוא
 לכשה תא ץעויש דע סב ןימ אי אלו םלבקי אלו
 סרמי אל סאו סלבקי סלצַא שיש המ ישכי סאו
 רשימו.ותושעל םיכסיי ונממ הז יצפחה לבקיו

 קתוש כ ותוא הנפמו כמסעס כ הבשחמה ילכ
 הוצמו :תוימלועה ובשחמהמ םדק רשא לכמ

 'נאצמנה ורוצבש ודהה צמהל ילניק ל מרמה .',ךלע ןלקלו קת ,תינעו
 ןוכ דמוע יככס .ספמ רמסו
 סיכולקו *כע * סכוכיבו ק
 קפמ 0 תרע65 וירבל
 .. ." וכו וענע .וכפכ סניסמ
 ןפסס םי65 טעו .סככו

 יקלאה ןינעה וילא תומדל ןורכזה רועבולצא
 קהציו הרבא 'מעמו ינוס רה מעמ ימכ קוכמהז
 לוחו רובעה רסו השמ ןכשמ ומכו ירומה רהב

 'מושה וצמו הברה הו תלווודקמה יבב וככה

 תוטסועס = םוכוכס ולקפוו
 מכ יפוסס .ןט סקלניס רחש
 מיס לס דמשמ ומכ :ובככזש
 גפכוכ וסוכני .סל ככ כו
 ,קבדתס5 מפס ףועב רטככ
 שיכמיס סמ .סיסיוי ןוי)עב
 םולכד .וכויקד .סככ 56
 , .' וק:קכו רסל ל יססיתמ
 ;.* סוקדובפסס ס9סי ןככ+
 ג 6 .קומקמ רקס -סמ קור
 ..* םקונמס יק56ס , ןכעס
 לוכי .לכסו יס גסק ו6ו
 וגווככ [3ו - * ועכמ וספכְב
 תוקוס (וסס לוינס סע
 :םירייוכמס יכויכעב תוזמרכ

 רטעקמ ןכממב רמת ולב
 תופינמ לע ודיעז תועירו
 סעלל ), סילנלנק קלטע|

 ומ ויתוסכ רדסי יִכְיורְיה
 | | וע םיסו א סתלעמ תמידק
 תצב דימו ףכת לכ * ותעל וסטעוו : ולטב ףבי ועוקע
 36 יוככס סוי = וכו ותו סוכיו : ויווכ ויל עיבס
 יסימדקמס סייכעסמס סידטה 50 : רכוש ינפסק חכְס
 בתכס למל בורק סידס תוכוזכס תוכויטלק 6לק
 שונס זסתעינק למ ימ לע 'ז פ ןופ6רב .סרומס
 של סימדוקס .סדס יכמ ויס ןכמ תועלסב .תיסוכילס
 יסקכ ףוזכ סל סיקפ סכט לק ןפו6 כ טכדכ ורמ6ו
 יטילסס קלסב סגיכ'ע וכו סידמ ל ליפוחול ךילוע סיס
 ו8 תמפב דפ וסקס יעל םרפס יש בפכ ומ כ
 סכסס ץעויק לוק * 5כמק תק [עויפ דע :כע :ססידש
 יכפסס, חכל יוקר סכמס יכ- > ובלטמב וסוכרפ ןכש
 ףיכסס יתלכלו תלרוס ףפכ תת יתלכב לרועתמק
 קבטסמס יככ רסימו : ותכע רפסלו לכטס ורות רוכעל
 ולב רטיל כב .וכיכעס רכוכס דיסקס 50 בש "וכל
 טפז מפ ץסמס סכ לכלכל וכוט ודיב ול ןס יכ וקבססמ
 ותכססמ .ךרלם סלועס ימייכעב פו(רמ ויכיע ריכעספ
 וע סנ "וכו סעדמס סוכמו + סקיל 6 תוכפל סל לש
 תורס ע6 ו3כ5 חורב טילסהויסמ וכטפמ סיסי ןויקדס
 וכטטב יב תוכופקס .תולקיס קורוטס קל תוקד יתנכפ

- 

 סכונעס ( ןכ סירכוסס .רומשו
 קעיליכ םימט סטוב רמ(כ | | 0

 ןסקמפ "ועיריכ.סמלס .תוניריכ ססי3 ע סלול סולד סב
 ןקתמט סעטמט סלועס סיסו רע6ו = ולס סולטקפְךלמ
 וכ סועטי ףוסכ ורפמ ןיעמ סז יסי) * ןטוקממ וזז 5
 ספוצ ופק רטל ססלמק ץר%סו סיטדמס סיעסס רש0כ

 < * סכמסו סֶכערו לועעו ןכ 'ס ס?כ יכפל סידמוע
 <> .*תכ5 זפכוכ 1 לע ולוי סיתורכ כ. סלוכמסנ
 ;" ןופ6 תוכופ תורכס לכס  יעכמשס רכס (וס שמססז
 תוכרעמ יתט קרוס סע תונומס ל1לב לע ןסלססו
 : םיימורדס טססו סויגופנס תולזמס טס לע סוכפכ סחל
 = "לםפקסו סיוכס סלוע 5ע לוי סנועס סכומו
 םכינע לע נבללס | ךיר6סט סיקלסס .רתיכ כו
 ומכו :, ו תלוז םיזמכ ן6 = * סרוקס %ע ורוליכב
 "גיס יוכרב םרכז קלעס = סדוכעס רדמנ ספל ןכפע
 ל0ככי ספו < סלובע רדמ1 ןכטוק קסרכ רפסכ ור(ב

 םיופכו סיכסכס קדובע רם לכ לולכי סדוכע רדס יב
 סד(:לס ותוכלמיכ | *'וכו רמופס סוטמו :סילפלםיסו
 יבמיסב סרטב% דע .רטופק סכיתכו ספ ו:תוסכ לכ
 טוכמפ * וכו וידס יבטסמכ רעניו :ןורכוס ביטסל
 םפסמכ 5 ידעו .ןוככ ותויסב סעיפעס יכרד ובמ

 :לקועמ



 רמאמ "7 תרוהו לוק
 ויוככ .ת(ס 5כ)כי ותלכ) וכרוטעי 6וקו * !קועמ

 וכו5תבו יכטעכב רעביו : יסקפסי מו סילש סירס
 וכפסס םכס "תוילפפסב טוכ סכוסס יכ וכלסז רב 01
 "סופב ןולמ סיכסי יליססס ופ'סש ויקלמ יכסכ ללועתמס
 ולכל = ספוימס = טיזשו)
 ק | -.ינפסק כס ושיטסו
 *קערל ותייטסב לרועתמס
 לוכ<כ סתקקמ עמי עוכ יכ
 וסולירטיו ועספ וי\ע לכס
 ףיטוו פו כככו סלועס מ
 37 סרק6 לע י סקוכעמ סוס
 לוככסו = סוסתטו ס(כקט
 :סלועס ןמ לפס 06 "שיכומ
 ןיסכ\ סעכקק .ק/ז לק%ה
 ולס6 *  וכו יכפקס סכס
 תגסכקל ופרט סמ ומילקס
 'וינוכיקסוסכסו וטנלסס לכ
 לפול ןיעק לע תו זמכעסו
 יפכ ןיגע ינטס לנוס םלסז
 סטו *סיימונק קעעמה
 ככ יכפמ יס ע0כ סירכי6ס
 תוכקיתמס תורכזכס תוסס
 ומפסס סכס תנקכסו +יטי"סמס סירכיפק ומוקו רדס לע
 ןוכיו דיסס לס וילכפ ןוקות ס)עיו רוסי סרפכ טסכמ
 ות\פתו וחיס וימפל ךופמל :67םו יקבל ת6רק5 סקכ
 סדימעס תעכ ודמציו ססזשו תוכירקו תורויכזכ : סכז

 כמ ןכס סלפתל סלוסב פכימ תעכ ןווכ * ללכע ינכט
 תילכתכ סלפפל קפו6ב .ךומסל ביוחתסו י ןמימ סינע
 ל ספפתל לומעיו יונמלקס רפ6כ * קוזירזהו תוכירסה
 ןוצכ = "וכו ווסתסיו =: כע סרכז סלק:רט6 סי/כקס
 .תעכ וכו < ףוסו ס3טת סוילוסבו" ףוסו ספסת תוכל,
 תטכס סיכיעס תוטיבקו :סיפ6 תניפמכ ןונכ * סביפיס
 ןכירמפד 50 יכ י'ובו סידיס ולמעיו ויכודח 3 בע
 רמ6 >> * ולכמו סולי לכפו סימול ב ירט כל תכסד קפ.
 סכסכ ברל ץביזס יפ6 בל רש = * טירקל סיעק 67כשכ

 וכמו סודו רספו סימיפנ ילס 6מ%על פרעכ סיתוש יכ =
 ולמפב * סכמרס שז לכזו "וכו קורט סיעק לדכעכרמ6 =

 6וק .ןפייכ סטופ .ויכוע ןפוכו סנפפ פופלמ לפ
 רמוע וס וללכ סגעומל יוכפ' וכל .סיסיו [ר55 טיפמ
 תישעסס 59 תיכמיס ןיתופכ ופ5 לע וידי סיכמו ס ימסב
 חיכו לו דספו ס5ריכ סמישכ רובר יכפל דכשכ רועש
 וידו רכפ םוריפ סיסוותעדל סכסו * כע ויכנפ.פע וו
 ילכסכו .סוגסתמ ,וזסָפ ןז ץחכומתב וירי 6 קכסש

 . ב

 יבשחמב רעגיו והחכשי אלו הז תא רומשל
 ינסעבב רעגיו וקפסמו תמאה לבלבמ וירשו
 ודירטהו ועינהו יצפחה תוטהמ ינואתבו
 תאז חאו * היאתהו סעכהמ םלעא שיש חמב
 םםירביאה לכ יצפחה חכה גיהני קדעצהה
 ;רחמשי תוצילחו ?רווירזב ותוא םישמשמה
 ווחתשיו הלצע ילכמ הדימעה תעב ודמעיו
 *הבישוה תעב ובשיו תווחתשהל םווציש תע
 וינדא לא דכעה תרטבה סיניעה תרוטיכמו
 תחאה בקתת אלו סהישעממ סידיה ודמעיו
 "'רימעל לגרה קכווקשתו ץכ נוושתו תחאה סע
 תושעל םיאריה םילהבנכ לרפיאד לכ ודמעיו
 לע אלו שיחימ לע ושיגרי אל םגיהנמ תועמ
 .םע 'יכסמ ןושלה היהיו םהל הָיִהי םא רספה

 ,בסק | 977 ה" ןמיס ,ישילש
 סיחפדק יפ לע! רכפפויופטס ילכמכו ךקתי ותסטס-
 19 תועטס סנפ ליטסל ופול 5ע )וע סיק 0360
 בוימל קפיפטמ תח6ס סע ספק ץכקקת 6לו ולז6
 עורומ5 35-קמס ידי'כממ יכ'וכו תפס ץבקתפו רעזיש

 חו סג .תוכולכו .תוככקכו
 ₪6 סכמל ך6 | * סלקפ ומכ

 ךכ ויליכס םסכס ןוככ
 ליסקס ידו ודקעיס וז םרפ
 6500 סג ססיפעאמ .לכוכק
 ווק טו 6ק סע 5ק ץכקתת
 תורדוכפסס קבלפס סכועמ
 סנועס .סמינעס  סכוכסו
 סירכיסק:ץזסו סלעמל (יק
 1 קוכורסו קוזורזכ ספל
 סקישעממ ודעעיס סרפכ וש
 = ודי ת6- םי6 סירי 5ל0 לע
 תשס סע יכ .סתלכס לע
 ןכ פע ד: לק סטעממיבק
 ופצכמי סונעס תודלונקסס
 רכפ 1506 רפכתיו -*סומ

 סנרקפ ימלטורי ןופלמ סילי ,
 וכרפ .כסוק :יעמ קרפ | הבשחמה

 ספל יסכ ןדע .ץורפ) תע סנרתו 6כקדד (יטדק
 6וס- קרח(ס סע תחל לוס ץכקתס ית כ כיכב
 רטפלו סע ןפוסב סכויכב נירפו- סלוכק קולפ ןימע

 05 ותק יכ לכו לכמ ןוטפרק רוסיכס ןמ (יגוסנ ןווכס
 .וטוספ.סכוו>ק קל * לפקס עב סידוס קוכס סושי
 . ףידע .ופט םיכופ טיפפד סמ כד )5 סכככקק לו
 סילנרס סכיופתו ::ךומסכ ריכזיש סילנכה יוס ןוימדל

 סנוכס לכ יםוי 59 תוכלכל .קפ .ל16ס וכ * סדימעל |
 ויפגל תפ ןיוכיס ךירכ ללפקמס .בקעי ןכרוער סושמ
 סלפפ תוכלסב רסזוקו = * סרקי ג ססילברו רמ(כש

 רפקכ * וכו סביסכמ תוכמ תופעל =: קרפ סכמרקל
 סיזריס קלט סע 65וכוירביפס לכ ודוועיו ורק סע
 לוס .לכ ללפתי :קכוכתס תו לע קככו = קסומסס

 לועס לפס לע"כוככ וירבישו ויתוחכ לכ שו5מ שעל

 םוקעוע ןיפ קרפ וכיכטפ סמ ךכד לע "וכו רטיברי ל
 ןופפק סיסיו =: : קיספו 5 ובקע \ע ךוככ שקכ יפ6-

 ספק קפכ ותלפפ סיס 0לטי'וכו קכטסמס סע סיכסמ |

 בוק עב בתבס קעְךְרק 5 קל 35 שמשי:ןוסלב

 יח6 רכלס רקעו: 30 קרפ 'ס כבקס רעש ,תוככלה
 קב ךכל .תכוכו סקו>:39פקתמ .תפב .ךספכ ךוזכ
 ךכומל סכ סוקקי 6/0 ךוקסק .סנג וכלל קכרלסתפו

 תפאה בפ פי



 תדוהי לוק
 בוט וכ ךכל נקט סע סכממ טעמס יכ = *ךכלפ8
 קור ךכמ סיסיטכ קכקמ ברכ כול תעוכת תוריסזוא.
 סקיל סכט וחכשת 56 סיליסהק ןמ לח רמו - ובממ

 רטפסומכ ב50 לכמסכ סיסי לכ * וכ בק שוכזמ ק+

 ת מס >ינש רמאמ
 פנרדשב סוקק ףיסק תעסו +6יכק עעס ל סיעיגמק
 ןקומ סוי דע ףקועק תריפס ןיכעכ .ףסככק קיפכפס
 תוטיכמו קופונ סיכועס .לכ לוקס ןמזס 56 יכ סרוק
 "וכו וקבר סופפי רמפל ורויב ךזיסס וקזו * קומרמל

 ךיתשלד יכל לככ לע דו
 ךיכפ יתולס רעו = + רו נש
 ירשכו יכל רמשו בל לכ3 =

 סנ + כ'ע וס 37 30 וככר*
 תומילס רקע לע לוקרותש
 ורמ6כ 'ק קרפיכסכ קסוכה
 ספק סיסכסמ סילנלנקש

 ויפו6לפכ סילינמו ךלכת+
 שוקו ןוטלו קפס ירבד לב
 ורכדכ קבמי רמפיכ לס
  רויכס קמ לפסול סמ(

 םכסס קוק לויכס .סכעו <

 וב סינקס סכמ6 יתימקס

 ותליפתב אטבי אלו וילע ףיסוי אל הבשחמה
 כ *אביגההו ריזרזה ומכ עבטהו גהנמה +ע
 הבשחמ הלמ לב םע אלא 'נ6כפסו זכו "1330

 הלו וירפו ונמז בלזהה תעה החו הב'גוכו
 יאיהה תעה !ג יעיגמה םיכררכ ויתותע ראש
 קחרתיו סיינחורב המד מ ובש ותברק הואחי
 תותע שלשה ולילו ומוי ורפ היהיו .יימהבהמ
 ינפמ תבשה םויעובשה ירפו = = * הלפת לש
 ותדוכעו יקלאה ןינעב קבדהד דמעמ אוהש
 הזה ררסהו* אבתה רשאכ ןינבב אל ;ארמשב

 שפנהמ

 לככ .ןמדומ ופויסמ ףרוכמ
 ןוקתימ .סימדוקס .ויקותע
 י טפכס | רטט = ריטסס
 תרטק ותלפפ ןוכק ןעעל
 : כושי קתעב ןוקפמ יכפל
 סוקכס עבוד * וכו דתעמ
 ץכ6 ןיכעב וז ןמיס יכטכ
 תדטעומ .סתיסט .ל?רטי
 תמכוט סלועס לכ ריטסל
 רעשי ןסכ וב6 6% "וכו
 םנוס .דמעוס כט .סויש
 קוכדס וכ :גטויטל .ןכוסו
 'קוכמ ידי לע יקל6ס ןיכעב

 36 .סילקזק ןיכסל ומ
 סכככלב ורקפ רמ6 רככ .גיטטס וקכע לע .תו(רסל
 י כע .וכרסיכט וטכ .סלס ועודו סכככממ לע,
 ₪5 קרפ פוס לדוכס .תגסכס קרפ ימולסק קנסבו

 לתוכס ל ךיכפו ךיתפס תעבקב לנפת סש בק בכ <
 תע נקט בוסחת 05 וכו ךרבעמו ךסקמב .כטוס קמו
 = בורק סקכ רמכמ יל בורק 16 טיסת לכ תילכתל
 סכס יפ ירכדו + כע ססיתוילכמ סוסרו סכיפכ סקס
 קכפתכ קכוכס רקיע לע סדיקעס לבל קמ רעטכ ןח
 לע ללפקסל רוססס 56 רככו * ובייועיט סכ סיופלו

 סכמרק למ ףומת קס לכ לעו | = תעד בסיתקש |
 ויפ ויסיס * וולע ףיפוי ₪ :ל קרפ קלכק תוכלקכ

 5 ןוסל קכעמ ףידעי "3 סבלמסו וקלפתב סיוט וכל
 סלמ לכ סם 0 ךומסכ ליכויס ומכו יכל יכלעמ +

 50 וכיסקל לכוכ 05 * וילע ווכסו = סב לסופו רבפסמ
 סו 6ב סבלו רכז ןופלס כעכ יב" קכטקמ כמ 0 2 1 /

 ןופכמ וש ב5 רוש 150כ ירירכדב רנסכ ןיכמ 5ע קר

 לוכס ₪ 6 5ע סיטפסז םרפ עכ(רס בתסט סו ךרד לע
 קכקב ןוטל שוק ךעל פלט רמסס רסס *37\ לובקת
 סעטסו" וכביטפ מס "סדכל סתוסכ יס יִכ לג( לכסו
 וקויסליופרטו6 = * בע רכו ךוסל 6וקס לכס לע
 : תרסזכס .קבטסמב יוככה ןכוכי .סקדככ ווג = קולע
 י סיגקמו םיפכפנמ תופוע סס | י סבינְכו ריזרזקומכ

 * ףנפנו כ רונע סוסכ לפקס 60 לט סכוססו
 סכשסמ סמ לכ סע 556 .2ל ןיש סתופ סכויכ נכי
 סיכרדכ :ורקע למול קכור = גירפו ועו 25 וב

 "תכט סע סולו םפכסו ףובק :
 יב יעיכמס סוי 6 סיקל0 ךלכיו קוספ לע 2367
 דקת 10 יז סכוט פסותב סיוכמ קכסס סוי תכרב
 -לכסקו רכיכ סכ תושטככו תדלוקב סכ תועד תופונב
 בותה רוסיכב ותתמל ויק לע ףיסוס  ןכנלק סנ
 3ע רקסו ורעסב ' ןמיס יטימסכ .סכיט ומכו * וה
 לססכ :'וכו רוכעב טדקיו ךרכיו תובסיו יעיכסה סוי
 ימיב ךתעיככ ןישוכ ןמיס יכסכ ורמ6כ | ירקכתִה

 'וקכסס סויב ךתסמטמ קטס 55 סכרוק רתוי תיכעתס
 רדססו : ס)ס כלו סכוככ ךקסלט סיסקטכ ודעומסו
 וכ סדק יקלס יכט ןיכ סכופמו קמ ןויעד *'וכו:קוס
 טפכס ךרוכ ןכ + ועויכ סוי רכד תוכוזמל ףו נס ךקוטכ
 ןסוק סול לסוימק ותע תכוש סיסו + יכסורס סכוזעל
 תכט ידמ טקסס תסוכמ ףובל .תוסתט ועכו * תועוש
 וכ בטס סויכ וטסכל עו גרמ סד(ס כמי ןכי וקכסכ
 רזי ףוגק ךרטכס יפלו == * רומסכ םפכיו תיכשי וכ
 דס ידמ קוסילחמה תוחתומס וינעמ לקסל ספורת
 סר סיס ןכ + 6 קס ררועל סיכמס תסיקככ * וטדקב
 לכו סוס = םיסמק ףכוטק די וכטפכ תעומתכ סיפלק
 תוסירב :ליקתסל ןכ סב .ךרוכס (יבי רככו * ערס
 סידקוימיכמוב תוקלסו סיכטבמ תסיקל ודי לע ףוכ
 ורלוס טז עבודו = ףריססו ביכסס םדס לעומל קכסכ
 ץםפכ .תעד לכל ככל קרסטל סילגוסמ סידעוקס
 = תוכוטסו קוס רב תיעדס | תובלסמ לפול ם3לסו
 :טיעמ וב פוסירבס רקיכ ץפס 706 םיפל ק6עי סככו
 יונ היתי זכו * קכמכ קח סעפ סזקס לע וחדו וכלק

 גלו |



 רמאמ חרוהי לוק
 רפוס רגכו * וכלע רפכל 6וק ירופכ סוו + 60 וקרסב+ |
 יקח סקמ סורדל סדק ימימ ןויל וחלס יכ ימול יטכל לש
 וכיסוי"סהס םיוניב סלכ6 סעודי יתלכס ס6ופרב יטפטופ |

 יסויכ קק6 סעפ * רקס סו לע ןילמ רכיקכ לכל סקי6 |

 גמק ח  ןמיס ישילש
 ₪0 ךירכו * סד6 קשמכ סיק56 רכב רו6מל ןיט 6והש
 סתו* ענופס סמכ : ךקיכק תרומת ימולטקל דימת
 *"וכו קרכמל ךרוכק וקפיכו ס6 כ סלועק קסעמ

 תיקט רוכס קק6 ךליקו ('כ ים רק סוסי סז תמו עלו
 סעפ *עוכסנ תקיסעפ
 * סכסכ 6 סעפו טרחכ 6
 * סויכ סעפ * וכולתפ סו+
 "\ גטמסי וכסב סעפ"לכ6מש
 סעפ יפיקכ + פדסב סעפ |

 "ירכדס ויסו "קקלקס ץכטכ |
 90 + וכלשמפ רכורק ס5פס

 סמ רכדס ?ע וכפסוסש <
 סילנרס ןיכע .וכ'סזויש
 ילוסל סקרה ןמז וכמפ 53
 * תירס לפס וקל קס ו
 יטפְב דיל ףעקמ .רתוימ

 ןוזנו ושפנל ללפתמ "וגהמ ןוזמה ךדסכ פנהמ
 חלפה תע רע לפתה הכרב וילע דמחמו ופוגל
 לילב'ועסיש דע סויה דועס חכ דמחהב רחא
 'כלוה איה שפגהמ לפהה תע קחרה רשא לכו
 יקסעמ התוא עגופפ 5 טג8ש המכ תרדוקו
 םירענ רבחל ךרוצה והאיכי טא ןכע לכ לועה
 תוכו לידקיפ לכ רי כניש המ 'משיו 'זערו םישבו
 םהילא שפנה טתש'ינוגנו ירועכ ירבדמ ושפנ
 רהלמ הלפהה תעבו *  הב לושמל לכוי אלו
 דע העל קקכפיו "ככ >פוסדקש המ לכמ רשפנ

 ןקתפ לכ ןקתיש דע רפה הז לע עובש'דכעי אלש !כלע 6 ךילעס ךיפ רקופ
 תופפפס 036 לכ ריכופ

 תוכברקס דנככ תוכקוקמס |
 וכבדכ .עוכקכ סרדס לע
 ;רבדכ ירכוומס סמלס ךלמש
 * "מכ כ מיס 3 סיקיס
 'ק ספל יב .סכוכ יכ6 קכס
 כוטקסל 15 םילקקל י6

 תכרעלו מס קרטס ויכמ
 ברעלו רקכל תוטועו דיש
 ידעומלו סיטדסלו תוקכסלו
 לע תש ספוטל וכיקלל ₪
 סזק לדסס וס | * 6%
 קימסכ )| לרוע ירבדכ רולס

 תסכמוכרעמס סח ( יס
 תותכשק .קלועלו דימתס
 %לפקמ :\נו ידעומל יטדסס

 * רכו ופול ןוזכו וטפכפ -
 וס ךירכ דימפ סוי לככ יכ |

 וכ סילסס5 ףוגס ןוזממ

 םירידקמ םיררומ .וצבקנ רבכו ףוגקרו שפנה
 אג םתוקנלו רהטל ןכתי אל עובשה ךרוא סע
 תחונמ סע םוי תדובע פדפתקכ "כ תרמעהב

 ול רכח רשא חא תבשב ףוגה הצריזאו ףוגה
 שפנה ןכו * דיתעל ןוכנ היהיו םימיה תששמ
 ולאכו ףוגה תדרט םכע זררכחש המ רוכזת
 םכדקש ילוהמ זר אפרתמ =4והה םכויב תו ה
 דיתעב ילוחה הנממ החדיש המל תדהעתמו
 וינכב עובש לכב בויצ 'שוע היהש המל המוד
 ןכרהאו יינבואטח ילוא רמוא אוהש ומכ
 ןמז ו רש תרוושרחה האופרל דו ע זריה*
 תרודלות רמול :זרצור םתודלות לכל ;ררפכ
 צל וכ ר>אל ומכ בימיה ישודחו סישדחה
 דיתע זריה:ןכ ירדאו /שכוי דלי קרמ עדה
 רבכנה סכוצה לא ןכ ירהאו *  םילגר שלשל

 רשא 2 |

 ףופכו * וכו קסלגקס וב
 דיסקסו * וכו ססס סעק
 ףוטדע "כו ךכדזמ סקיכיכ
 לוכסו = סיערו :סכפס
 סיסופ 06 * סיכפ יכסל "פס
 ויעיר ןבייכעו + יריככ סירס
 ומע סירנסתמק ויבסוסו

 םיסיס וסיסוי סו' ו'עוסעסל

 תקכח וכייכעו * ץמקכ פילק
 -סקילגר רט6 סימטסו סיעל
 לופמל לכוי 65 + וכורי על
 סעוקטס וולס טפכק יכ * כ
 ועב * סוס רטסב תלכי ןויב
 * מוס ןונוכעתל סיקולנעמ
 קעבו :וכמוק םורפל סטקו
 יב. * רכו .רקטק .סלפקס
 סופסו סלפק רות .עיבקכ
 15 סיסי = + ךלמס 55 5
 סקרכט 36 םפכ בישמל
 לטל סקלקש ומכ ' קמדוקס

 סק:עסל סדועסמ לכ 6 לוס
 *ןוססרס וכקישל .ףו נר 3יסי

 ומות דע סו סלםו לס
 תוסדקקמק ררתומכ קכסל
 6ג) קכקתיו :6ניט ומכו
 ףעס + וכו דיקעל ( קקכתיו
 קכפוול םפכס פרקט קרוס
 טלעי * רומלכ חולפת 'ע
 ןמוכ סנ .סיוקכו סנוקק
 סע עיכי סוול טוי ךסמכס
 קוק יוקכהו ןיקתה ןילט ריס
 ול ליעוי קר * ולכל קיפסמ

 ןוזמס 6וקט סלקתס ןוכע סמדי סו 971 *ךפיכס תרומת
 תלעוקס סכ לכ * סלל סכרכ : םפכל תוסכס יכולס
 לוע לכ + רכו קסרת רט6 לכו : סכממ וספכל ךטמכס

 טפכס .קרכט סתיס וכע לוקס ןקזק ןמ קקלקק שוסש -
 רוסחו ךלודַפוונקפ ומכ > ררוקו קכלוק ופפכ* ספפתב
 קבקלס טס יכ ייולרס ןכוזמ קק-קנ פעק וקקלקס ילמ
 * יטרטס קוקל .סכומ לע דקות דיקת יעכעס םוסכ

 וקזוי רוכזיט מכ קבסס ןוקת קלכק ל ודילע ןמדוקל
 55 + 'וכו טוכס רוכעי 60 דע ורמ(כ וילל ןווכס סמ
 פסככ ןקקס דע לדסס סו לע עוכס רובעי %לס ןפוסב
 סוי סויויתולפתכ פפכס ןוקת ידעלכמ לי = ףונקו

 וקבוט דימפי סכע '6 לכ יכ "קס ספלכ ףוק ןוקתו <
 סיכפכ3 סכ) סומ 6) קז לכס 605 -סויו סוי לככ וילע
 טפכס ןכו : וכו יכקומ וככקכ רככו זו ב ירקב) סכוק

 * כו



 = .הרוחו לוק 0
 רימס) קיפסמ ןוזזס תומיגס סוסי[) יכ לכוכקו "וכ
 רכזכס םפסס ןוזעב סלקו ןכו '₪9סמ לתומ ותלכ ךתמס
 יפכ דע רסטסו תוכוק םוטב פל ריי 65 ףיפסי 6
 י עיבסס ףוטכ טנכומ תורלקו פולוכפ םפככ לי6פס"

 ליעוק רפ6 כס 'סוכז ילו
 קלוכפ רקעסכ +: ולו קול"
 כישמ סל ךרל לע וכוסויס
 ךינפפ .פופע ךילנר קכזמ
 תכטל | תשרקו יפדק סויכ
 .ןכתי * וכו סברו 16 : כוש \
 < סמלסס ןיכעמ וקויסי
 ת6 ץר6ס סכרת 16 ןופלכ'
 וקסוכמ יעס כוככו*יתוקכש \
 ץמוש קכסי 6וקס סויס פור
 םפכס ןכו = : לוקעל 1.
 ףו נק תסוכמ יע 15יכ *'ןכז
 רני לכו 'ס לע נכעקת
 ךכ כוט קר סכ5 תוכפקמ
 דוקק 0 2

 קיפסי .סמכפכ לוס סטענש
 טספפסל | ורועיט בסוקב

 כספו :י030 סימול וקלעות |
 סוכ סרוס *"וכו ליתע סוס
 סלקפ וקכטס ןוקת סנש

 תומלסכ .קיפסמ יקכ ורכז <
 | .סוקככ = ךסיכס | תלומתל |
 ספנפר5 ךולכ 6וק ןוילע יכ .* סל6 55 וספכ תרסטמ \
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 | ךכ רסשו = = תוסי)קמס תורתומס וכממ ליקסל תיסדס
 'ק םודק רופכס סוכל ךכ לו * סולר ם905סו ש
 סנעס (5 * וכו סימיכ ול לססט סמ ןכ גיסו\ :לכוכט
 יתוכמס5  לכוי 65 ןורסס יכ סיל גרס ןולכז ויתפס לע
 < סלפתס תותעל ןולסס םסויי 53ם ומכ סתסולקל ססכ
 * סקכע סיטלס יפשרלו סיעוכטב תכסס סוילו *סימיכ
 רפ< סיפלקסו סיעוכססו סומו תופע 7005 ס0 יכ
 63 סלועס יקסע תעיבפכ ןללוקו קכפוס ססכ פפכס
 : סילכזוס / ותלוז ןוכסס וכ תופקסמ ןמו קל רשפכ .
 וקפמ יל סוכ וכרכז רככ *'וכו סיבססמס סילוכלכסמ >
 ס6ס * וכו סלופפו סטעמקמ סקכק :סדקט קמכ <
 *.ספעעו * לוכד * סכפממ ןוקפ * 03 קטעי 6552 שלט <
 "ןמסכ לוד ירכרב ול5סכ ןתפלט רפ6 * ןגוסכ תומלסכ =

 6סכ :65 רפפ בכל רבו סופכ יקכ וגו 'ס רב סלעי ימ
 .ןו6 ובו סמלמו ןוש וופ ירבד ורמלכו * 'ובו יספכ 6105
 עו + בו בוט 65 ךכל לע ככיתו וככסמ בע בופקו

 ישילש רמאמ

 זדמ רב גושי\ םרקש ןוע לכמ הוקני וב רשא
 הקנתו י ישדחבו סיעובשבו םימיב ול רסחש
 סכייסעכהו סכהכשתמה לכילובלכהמ שפנה
 תלומג בושת םהילא 'ושנמ כושתו "וואתהו

 ןכתת ת4ל םאו * השעמכ ןיב הכשהמב ןיב
 ינויערה תרובג רובעב הבשחמהאמ הבושתה

 ?רעמשש ;רמ ןורכזמ הל םידקש המב הילע
 ץרקנת םתלוזו תודיחו סירישמ םירוענה ימימ
 אלש לבקתו םינויערה לע חדוחתו השעמהמ
 יתומו נשרמכו שעתש ןכש לכ הנושלב םרכזת
 בורק רזזש סוצ אוהח םויבומוצו יפ רבעי לב
 ולמוג קגוהש נפמ םיכאלמכ תרומדתהל וב
 'וחבשותו ועירכבו הרימעבו ולפשבו העינכב
 םינינעהמ "ימצ םייפוגהריתוחכ לכו תולחתו
 עבט וב ןיא ולאכ םיירותב יקסעתמ םייעבטה
 םוציש תע לכב דיסחה םוצ היהי ןכו *ימהב

0 
 פלס '| קרפ יטילטכ סרוק רכד .ןפסלש קרקט רקע
 סנו *ספעמכו לוכדכ ופגע .סילפסל ףפועי סיתסב
 לע תולוקקל ערבי 63 סכפסמ לס סקוסכו .סר6ש

 :613כ5 :סורכ .טילט טד[ יס תויס סע 'וכו סיכויעלס
 קלועק לעועק תוכל

 רמסמ 3[ וסרדש ועכו *וילע
 כלקכו סמל לופס דוקפ
 ולימ ולמפס וגו 'ס ןכלק ת6
 וכ ספ6  *ומ0כו ל רוקרס

 קפפס טוספ טנג קלפ
 ספ .לוכיכ 076 ןי6 סירכל
 * סלוכע לוסלס *סוי ככ
 *סנפק ןויעו * עלק ןוסנו
 לוסרסס | תעיכמ | יפוקלו
 סע ל6קוקו תורננכקמ סיס

 ס6מוטמ 65 יטפכ סכס
 650 ןונוסל ול וולע וסרדס
 3709 655 .סויכ | יתלסרס
 שם ומכו = י סללכ ספמוט
 יתופסופס ילעכ סמודיפספ
 ויקפס לע טז ענכ סכס)
 סיילקעס .סיפכק 'נק ןורכו
 "* סטרק סקפ *ַכּופכ

 :סטקק תכיושו | ירוליו
 כוקכס | ןויכ = סקפלטלו
 וכיכרד .סספסכ ( 1 קי"(

 36.50 םיפכ 55 וכנכ5 63 'ט. דע סכוזכו סרוקחכו
 "ןיסכפס רוסיב יפכו זנו וכירו וכעפְפ וכקכ * סימפכ
 ךרד .תויספ יכ רע65 רכ .תוללכ .סיטק רס6 קייסי
 פחי :סקכללו קמיממס ויפכ ת"סל סכוככ ללפתמס
 סוכומ6 טס סטעמס ילכ לכ סעככס תולרטל ססכבסכ

 הנעיש

 ךרק לע = + קלוז 5 וסוק ןוככ תומעל ולכ6 םילטוכמו
 וכיפכ 6 ססכסכ רמלךכ לע | * ןסיטועל וידי ופדס
 סע כלס תבססמ .סוסת ןעמל סתמעלוכַכבל סג (ופכ
 וכעטפ וכסכ רוט יודיוק רוכילו סיפכס תופיטכ ססעמ
 סוכ ןקס .סויכ וטוכו= :צסי סג סיח6סתסלס + בו
 יפרו רסככ סּוכ וטכ :סויכ וו:ומ ןינע היסיס * 'ופו |
 רמ6מכ יקויבפלס סכוי'עס גרדה +ל6 וכ ברקתסל
 מ 05 ל6מס ספר '\ 'פ ויקרפב לוד גק רועי 6 וכל
 לק6 סע ךל םו סימנועס ןוכל רמלו סיס \שרפוכ שטס
 5 :5נר .ופסו .תרטס יכ65מ סמ תרסס יִָאפמכ ץרוכ
 פכמ | סויקנ רקס יכ0למ סמ = סזכ גר יפסו 30לםו|
 סגפופנ : כ 'וכו סיכ "טס ככ .סייקכ.טרפי 65 טס

 וכ :



 רמק | זו-הזמס -:ישילש .רמא | :חרוהי לוק
 כרב סרופל סםורופ- תמדקסכ וטירטקט סע וכו סיירקעקכ טסיס(ל וריִכזוסכ \ימיכפס) תויכוניסס.ויקוסב 5:7..." עדס .פמ וכקפל ךרטטכט טכככפ לרע = לכ ללכ ןמיסס .ףימ לע "כו ןוט)קו עמססו תופרסיוב

 .וטוטפכ וכטיחבת 65 תעדהמ רבד לכו ורוטב יטילטק = סיטעמס < ספעעו לוכד : סבטסמ ןורכו וילכלכ 331
 לו יוקמס סככ יכ .ז'ווק6 * סבו וכי עי טומס ףימסכו .ותכוכתמ 5 ע .וכדיזמעכו וכטרפכ וטפטמו = םיסעמכ יקנס של סוכ לכ  *סיעודוקו סובוטק

 ומכ = סיינסכמו = * סוילכס
 סרושיב .5ע .רמו6 .עיביט
 וככווק .לפ6/ .סקו 1 . קיש
 וכנקרק ססו =; סמ "וס יכסכ

 :.ומרוליכ לוכב ת6 סקיפ
 סיניקניק יפעל .ז ןמוס

 לכ 1 . נפו / . , 9

 יִכ ק ןטיפ ףימ. ךיתוליעש
 טז. לש , וברושוב .ןככתרְק
 קבוח'סוכעסס :'סמ'ומ וכפכ
 ,סז לכ ..*'וכז ספכס רסומו
 סייפכפק סיקקק 6 ססייקק
 לע 05 יכי רפומ לפכ וכ ןיסו
 יכ סלה קיפי לכל סוכעס
 לפס קיקי דע ד(ע ג
 * וכו סכובע סחכוקסו :סוכ
 ורכל | ךטמכ ךכו(ז  ןסכש
 סייבסכעס = סיסעקס לע

 םדירטי אלו ןושלהו עמשהו וארה וכ הנעיש
 "וחכה ןכו יהלאה לא ותוא בוקיש המ תלוזב
 הז !תלוזו הבשחמו רכיט כ ןוימרמ 'ימינפה
 : םיעורוה םיבוטה סישעמה ויהי קרז סעו

 * םיעודיה םישעמה המ .ירזוכה רמא ו
 םיקחהו םייגהנמהישעמה .רבחה רמא
 "פסונה הלאה לכאיסיעודיה םה םיילכשה
 'נגזהניש ביי חיש יח לא תמואב לוחל םהילע
 םכישרופמ ולצאמ, ואביש דע סיעודי סניא
 םיילכשהו םייגהנמה .ןזא יכ דועו-םיקלוחמו
 עדנ ול סמצעב סעדנ םאש םיעודי םהה
 : קרבוח ;רונעהש .סיעדוי ונחנא יכ םרועיש
 * ;דבוה רולפשבו  זרעינכב שפנה רסומו
 ."הנוגמ םישנה סע רקפההו הנוגמ האנוההו
 דוככו זדנוגמ תובורקה תרצק לע ;ראיבהו
 זרלבגה ךא.י הלאל חמודכו הבוח תוכאה

 םשאיכ וננוא לבל בוט היהיש דע ורועשו הז .קנקכס  לדוסק סקכ
 ןיא םכייהלַאה םישעמה לבא * 'תיסיהלאל (יןעיסכו > יכולמס ץוכְקה
 סיילכ 55 םיתדנ ניאו םהילא עיגמ ונילכש ינוסמ  סיכל סיטרפ .(יב+
 הלוחה עמשי ר+ אב םיעמשנ הו לכשה לצא ס'קלכ סכישו :סשק סיעעמק

 תולה | * וותוגהנהו ויתואופרב אפורה לא 2769 ל לוד ככמק
 תשקהה ןמ הקוהר איה המכ .הלימה הארת ו . 9

 קרתוא לכק רככו הגהנהה לא ךרד הל ןיאו 7 קיסר 0 0 |
 ןב תווחו עבטה לע ןינעה ישוק סע םהורבא וכ .(טווכו : כט וסעישוז
 תיִרָב כרב תוא תיהו וינבבו ושפנב הנש תאמ קוקו לע לכ 'פ .עבשכ בקב
 רמאפ ומכיהלאח ןינעה וערזבווב ברחל = + נו ךדו לע תפל ךל

 ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב זרא יתומוקהו וכוקוכ6 לע ןיקלוח םי :
 י:ךירחא תוש5.יכ ןקמלט סיטודקק
 , סס ןק קיו וכ דע  ןולכזלז
 סתרשקו סג | * ובו ךפלל
 3 סרטק ומכ * ךדי 5ע תו

 רמא ק

 36 .םיטת תסז קר = > סיקסקו תונמס סויוקמ סז ךסמי = טז ישו * כו ךב) סול
 :םלזג ותקקח הקמ ךלט מכס פורס יכל וכ < ךכל = .סמלש ,ילטמ בותכ רפסס .קלחתב וכ - .*סכוככךלק

 יפלו .סילועכ ריק .טסנכ
 .תמלו * ורבדק ךופמכ וככרכ
 .סירקטכל = סילרכת .ךופסכ
 :סע יכ סכרו ו6' עפ * וכו
 :עינק ,וסלכש וס ויס
 3926. סיקלכ .סכיש סטילס
 :"עמטס טס קל מש יקבל
 (למ6ל כוקכ כו י וכו
 :> לכטס ,ל36 סישרכ סכיקו
 הכפס ןיסס ווסוכ .סוסיו

 -לעו " סמעוכ ןיקכמו סול
 תייפע %ע רוזבל ול לכ
 ורמְקכ..סימלוקס .וירבדכ
 .+ סקיל6 .עינמ וכטכס ןו6
 :ןיספ- יד 05 כ .לססי וס
 :לוזב5:ףיל6מ .עיבמ -וכלכס
 (ןכ ירמ6 סב לכ --ססילע
 :ןפו< סיטפס ןמ וכולוסס
 :סישרכ סכיש ןידעיסתייסע
 .לפעְסו 5כטס לכ6 סמעטב
 י'וכו סועמסב סס ןכ

 ;ויטומט כמ סמס סרק יכסו
 : וכרכוט מ מיס, יכטה
 :(פולס ל קנוסס משי םסכ
 ;למו" בוקכס ןכו |." כ
 :עמס 06 רקסיַג סלסכ פ

 :לטיסו ךיקל ה לוק5 עמק |
 :ספזפקו ספע> | ויכיעב
 :פכ ויקס לכ תרמו ויתוכמל
 :סירכקב יתמס רסס סלסעס
 "טי יכ ךילע סיפ6 3
 :ךל ןופט סנרי = :ךופול
 ;'רוכעב 756 סכסס לוקח

 פיק .סקכ = :ךתופירב תלעוקמ .תוזכס יפכ ופרזב = .קל *סלולק-לטמ ךרד וסט סרותב בותכ ןיפו .* בז
 ל ולכטש סיילכטק סיקפכ 5 * ספקקס ןע סקוסל = .וקויסכ יכיוטוספ.ידימ וכסיכוכ 05 כ יועמטקב (וס
 > סנסכקס 35 ךרד ק5 ןיז\ : סתכוק לע סלומ סד< = .תפ סתלמו ומב .* תעדס לוקש םוחכמ וככיס ועמטמכ

 סיס עקב /" ל



 תריהי לוק
 יויכפפ ןוככ סכר כפמי טל כס "ינסכלק סישעפכ
 רומה סכ כמ יכ ספ .* ספועבמ(ב ץוכקק סיפטספ
 לוע קלזכ םיו טמפ יטילטכ ורמסב סבסכקב תלות
 סכומןס תשז יט56ל סיסימ וקו * 769 ךילכ רחש ןיכפ

 יטה ןמיס ושיפש רמאמ
 = "רולמס סבסס ץיקיוכו סכסכ םטוח (וזס יש כסכעו
 ךיכיכו יב יתירב עס יתומיקסו ךכ ךכ תשרפ םותמכב

 5 תויספ .סנוע תירפפ .סתולוד5 .ךילחפ ךערו ןיכו
 6 ךירח6 רערולו ךל ותתכו ךילפש ךערולו סי

 יבימסמ .רעופ יכונר סלס
 תאוה "רותה תרבק תמאב ירוובה רמא 5 ימסנ דק6 תו6 קס דוקי

 תרתוא ם:תישעו יוער\רכ ימ לכוי 6ל| = * סלכקיפ
 ןקלוקפ כ ןמרזהבילהקמב הלודג ולרתשהב קס מופ = סמ וכיסש

 כרכב תלעו הישרש רוכזלו הילע חכשל היג 0
 'דיב הלעו כילא ומרהל וחרט סרפו םעמשמ ל ל סל ל
 אוהש ימ הנאצמי רשא האנהה ילכמ רעצה :קצעות 3 עיבל 7 -
 / הה ירכיב רעיה |06 36 לככקסל ידכ וש
 יתזה רעצה לבוס הרובעב רשא הכסכ בשיח = טולכ לעפס ס) ך6 קדס ל
 קצל םינוימדד ראש ןכו רבחה רמא ט ₪76 וקעעי 60 קעשה
 'ומדתהל'רפו םעמשי ולכי : ךותמ קר * ויככב ו" יו

 שנוי ועבקרשא זיוארת לה רבדב ונורא טז ןופ וכ + תותק6 סכומס
 תומדהל ולכיה תבשה סול םוקמב החונמל יעולזכ סיוכ וקח קופכ טרס

 ינב תרוצ לא םירויצה תרוצ ומרירשאכ אלא קפק קיקי | ןיכע לכ%
 .* םייחה סדא ו
 ו כנינטביתבשח רככ ירזוכה רמא י 7 ןמיסכ סלכ סקש , םיסכ6ב | סנכְת לועס

 , ו תירכ תרוכ לפ כריאשהב דוס יהלאל שיש :
 לורגהמ ידעומהו יפפקכ ל ותבשה םש'והשו קז ספ קדיקעס לעכ סג
 תומואה יכ סכרדהו סכראת ריאשהב'ובסבש "ומס וגעותמ יכע תלעופל
 םידבעל סכתאא תוחקולו סכז א תוקלחמ ויה :פ וטוקעכ ןייועי * תפוס

 רע סכתא מישמ ויהו'כתער ךוזו'כתניברובטב | 39% לעפ טה
 הלא ילול 'מחלמה ישנא סע וכקתל רטפ[ו לוע 6כ קי ןידויכ ח ןמיס

 'לועמה תאזה'רימשה תיא ירמוש תאש תעה 2% "ל! |
 ומכ .תוקזח תולעלו םיהלאה תאמ םהשינפמ 77 ו ו
 \ 21 ספוט סוכמס תייסעל רכוע רכז 'ירעט תאיציל רכז תישארב השעמל רכז ו
 םתא סויהלא םיניגע םלכו * ?ררות ןתמל פפט ורע6 םרודק ןקי כ

 םירהזומ תירבס ינעכ סעכ (ור5
 יעעטב ס תוקדכ סכפי סע

 < 6 סקמו * ב1 ךילונע ןרל
 תסז רנו לומסת | יעירס
 לכו לכ סכל לועס יתילט

 :קילכ | תו6ל | סיסו
 ו : סכיכיכ יכיכ

 תומדק) ונכויס ט ןמיס
 = טקסס יכ *'וכו

 סעולט  ססוכמכ ולכוי 5
 :" ןמיס רוכזיס וקכ
 שט יתיקרו רי ןמיס

 לוס ק66
 | פסבת' זס לוסס י וכו
 טיס ולמסכ 1כ ןץיס יעיברכ
 סמכסו דוס מכ סי
 * "וכו ערזס לינרנ .קנכקכ

 ולווכת סיקה סתקע סכמ6

 קר עדוי וניסו ץככתקכ
 שיט טופסי = ויכיע ק6רמל
 תרקשקכ סע לוס סיקלל
 סע רעש קכלס וו קוס
 תולנס םקב קרעוב סתויה
 םימוסע ויסו :ןכלכ6 סככיס
 ימכס ( דוע כ ) לע סכתש
 סזק קסכק 06 = * קמקללק
 *וקסלפ ךכ .ןוככו ממ
 פוקס לע ףסוכ < רועפ
 סכתס סיטסמ 2נ ויס
 טתויק) = סמסלמס | יטכש
 ךס | יסתוסכככ סיפנוו

 קיסק ויס יול לע קלועס
 דופי וב רפ טוספ גסכמ .6וק1 1150-  סוכל יטרמ
 סוקוופ לקקס תוכמדוסל ןווכ 16 = *ויטועכ %0רשי
 וסכוקכשו ססיתפטו ס וכלבי ילקקמב סט לט סתייטע-
 סוריסבו סיזורקכו = * סרעז לוקו סדותב *סינע
 ןכלעו = = *'ןמכרי סתקדכו ועיכי סימרס כוט כל רכז
 סילכד רזעילמ יבכ קרפ תכפ 360 | * ססלכב סתלע
 טסעטכ ססילע !רםו סולכקס סוכל לכ בכפר( ?יכתס
 סיטוע ןוידע | ךפלמ6 לע יסכ6 ספ יתכד קליפ ןונכ

 רסס + ןרפפ רק עיפוס "וכו סכתמוזו : בע מפס תוח >

 96 לעו - תרפוכמ סכוכס קמלמס יס סע וכקתל
 'טכוס ךלמק יד סו ורמפב עפר לם וכל סוד טיס
 וכו סקס יכפמ : יספ 'ססב "תשס יקפמל 1/6כו סימיע

 "וכו רכז ומכ = :'<רכזכס סליעמס סריעמל סעט שוק
 פוכסו סספ ללכו = תבסס לע תישלרכ קשעמ רכו יש

 55 יקכטוס תיכסכ יכ ורמפכ סירכמ .תסיכיל רכזב
 .כטק סגו = * סירכמ ץל6ש סתו6ישיכוסכ ללסי יכב
 * תויכטס תורבדכ רכוכק .יכסה ומעט יפל סזכ ללככ
 זופל ןככו = * תועוכטס גס 3ע סרות ןפמל רכז רמלה

 טרכדכ |
/ 



 רמאמ = הרוהו לוק
 .סיק 65 : סלסז סדקמ סילעומסו תותבטק 16 1/5373

 וכו טכול סכמ דס6* .סיסי 63.1 וכוליסזס לכו
 'כוכמ'ס טודקלו לע לוס לס םוסלעכ כס ל ךסוסלא
 ןולכולץוכקסכל סוס 6% = = + סיקכ תוסכל וכ לס
 סע (סכ * סכתרונ*

 סקכס תויסככ יקתכב לחי

 לט6 סירוס יפק סרו 009
 תכפס :סויב קכטס \ סו'ּכ
 קרופ 30 שקל | וכרעי
 סתויס 65 = : דומת'ק יכפל
 סתיס 65 "וכו סיקעכתמ
 העס יפ6 טקשק ולס ספל
 בכעתסל סכומי לכב קס
 סיס ולו5  *סכטפכ ןטדכ
 סכילע סכיקל6 'ק סעכ
 ןוש : ןכוע תכסל ותשירקב
 ךיתוליעה רכס "וכו יכל
 050 קעמ .סז יכ 'ט ןעימ
 : וכול6 .תומלסל וב ולבי
 ןוכטסס : "וכו סכימי קיטס

 תותכסס :ןיכ לקלוע הק
 ילעומו בכ ותכס יכ ידעולסו
 .סמסק תכסכ .ול!כוו קעבש
 סלכ רפסמ טכס תויס סעו

 דחא היה אל סה ילולו * םתרימשב םירהזומ
 ןורכולץובק סכל היה אלו ייקנ דגב'בולסכמ
 תולגה תדמתהב סכשפנ ולפש יגפמ םכתרות
 דחאסוי ימענתמ סתייה אל סה ילולו סכילע
 םכימי תישש הזב סכל היה דכָכו סכימי רואב
 "יכלמה ןיא 765 שפנה חונמו ף:גה תחונמ
 תובשיז ממ םגיא סתושפנש ינפמ הָילע םילובי
 העיגיל'והה ר'ב וכרטצי םא יכ םתחונמ םויב
 החונמב תושפנ ןיאו "ַעְגיוסיענ ויה העונתו
 םכתלוזל םכעיגי לכ היא סה ילולו * ה\מילש
 סהכ כתאצוה ןכ םא ללשל ןמיזמ אוהש ינפמ
 'אצוההש אכה סלועלו הזה'לועב סבל חויר

 ול : םימיע םשל םהב
 תוצמברהזנ ונממדיסהה רבחה רמא

 ?בויקלאה םירברה קרלע 2
 םתורותו ידעומהו תבשהו הלמה מול הצור

 תמק / ₪ ןמיס ישירש
 . לט .תופכממ ץוק שלט ול ןיכונק סד6לס ויתוכוומ
 + .ןמ .ךסמכס תכעותס בעו | ' 5 ץיפיסומ ףוסוק סזש
 לועס כתכ .* פכסו .* ףונק וכיקלמ .יכס) קכטס
 תרוזיס וכוכו = "לזו ןככייכע עבוד ןיעמ 6% פיכסב

 \.ןכקל סתוכמסו סתיכסק =
 . עד תכמ(ס סיכויכעס יכס
 טלועס םולפ + 6וסו יתע6
 ..קלקקב ס 10יכמ לע סרוס
 * קס  ןויעכו קכסקמס
 ב = ומילע ק ידסס רוכוו
 < תולכס .תסתש = וכסיכסכ

 לספ וס ו56כו + סירכמ
 ייבויצס יתזס ץעדב ללוכ
 > "בע ז ימפטס ןוכעס ןוקותו

 \5 'פ יטולפכ לוע .כתסו |
 .םיעיסו - תותכסס  .תלעפ
 .36 עיבסל סיס = = סיכוט
 ;ףו ג תפוסמל וס יתמ6 קע7

 רסוכו | * לקו סקיכמל
 . קבסס ןיכעס .1מ 'פ סש
 = תככיכ .ססרופמ וזועט
 סמוכמקמ וכש  סמעלוכ
 < וס .פועיכט  סוסיס דע

 ןע .סקוכמכו ס(סקכ סדלס | םיווצמה =
 סמ סע ודנו ןטק וכממ טנשי 63ם סלוטסו למעס = \6יוקסט סמ סיפומי רטסוז קכס תיססל יבמ ותלב
 יססי 6ל יכ וכל ויש סיטי 6% ןיכמק +ע סיפדוע סו

 ןכס לכו ןוכטס סוכס תופעל סע דח6ס רוכעב
 כרעב וטכס וכ דָכט ססט סככלק כס ויל וססיתסב
 סלוזיס סכמ6 >' וליפוי לו ותוספי 0 * םממ סקיסס
 סד(ה ויס עועיבפ סיסיס .ורמ6ב 17 קרפ יטילטכ
 סידעומל ותכיחכ יכפ סש 63 וכו קפוכמבו ס6כסכ
 סיס סק יכלו :סקס רפובמכ ודכל תכסל יתלב ללכ
 יפכל סע וש וכקקול סילבעל ולס = י'וכו סכעובי לכ
 רכלמכ בועכו סלוטמ קוככ וכיפב ווס וקסכ סקסלמס
 עי יכ כו לוקס יכפמ :  סירז) ךפסכ סיס וכעי יז

 55 ותוכמלוס .בויקו = י טטומפמו דדוכתע וכופס \
 תולעות ירכד לכ לע לכ * וכו סקכ כתסנוס 369 טס

 סלנקו .סויל = * ולכזכ רסל סידעומכו כטב סחוכןס \
 תסוכמ יכרכל ספמכוק סכמ 6בכו !קעב ידוסיל דושעי |

 ונק תסוכמל וכזי 'תועכמ0כש ןויכ סילעועסו כס |
 חנו = ב7 ,רס6 בוטס רבלס לכ .טפכהו ןוממקו
 מקו תעכו = *פויכ סיכ סקנוס קעס לוע ףרקי
 5כ | *לכל )₪ וטפפ לע .ףסומ קופה תכיגמ ךרדב

 סיס .תורוקל ל6מ לככנס תעדס סייקמו לימתקס
 ספל ססכ ספכוססש | :כע סלועס פולסכ סכומ(ק
 .: סלי לע פופ סווקמס ת\עותס יש סו ילול יּכ סיממ
 .36 רבקס כפ * וכו רקזכ וכקמ לוסקס = או ןמיס

 וכנ56 ליססס .נסכמ \ע וירכד לבלב
 ךסמכו ךוכס .ךליו ,וילע ררכד סיס רקפמס ם6רמ 6
 < םיפעמס ותוסי 15 וכ סרוק ספו יס ןמיס ףוס דע
 : ותקולקב "ו ןמימ סכויבע ר6כ רט( סיעודיק סיכוטס
 ,פע וכנימסכו .* סייקו סייפכסו סיינקכמל 6 לושומס
 סכמקס סילכס ךותכ .קנימס רכז 60 סייק6ק רוב
 "מ לע .סודעומסו תותכסס 19 ןכ 0 רובד לג9גקכ
 וקו ת6 65מ5 בביתו .ךלמס וכפל סתעו : פי6רס רססכ ל
 סקיכומ קמלסל סמקס וטעונב קוססס יטפסמ תעהוסב
 סלימס סתיפ6ר יקתו לקס סיפלוקמס .סייקל6ס ןטו
 ססשלטו * ס65קו'ז סמ סרכז סדק סידעומסו תכפסו
 לכול ידעומקו תותבססו > קירב עו65 סלימס יכ תוס
 סיקסמ סיקס ןורכז קו ךיממסו + ספט רס6 ויתולפכ
 ליב ס3ע 2 ןויקע .יכ ספל סקיסרס ססיל סיכופ

 ללווה 196 200



 תדוהי לוק =
 וכ * 1356. סרודס רועיס סוכמכב יתעד וילע סומק סע
 רופס :בווופ .ילע קפקו סעכי .יכפל סירדס 05 סנ6
 :ןידכ תוסכ ךסקס רלס לע ותלוקק למוס יפלכ ם/רפד

 סנס טרסול .לכסק ןווכ-(מ ילופו >  רוקי6סו סמילקס
 סתיס כקע 'רדס לע
 ותכוכ יסתו ומע תרסש סור
 ופכד סע ורעי 13262 ךפספ
 6יכוכרעב .וכיכפל . וכיכסבו
 36 סייקל6 סיקס חעונ רעי
 יכ = פוסי ספ ליפיט סוקמ
 סכוזק ליססס טיפו סלנב
 תע לככ סוקמ לכמ ססמ
 ילכס ול יסיו ויכפל סנמדוס
 תפז סנף%ו = רדס) רדס
 ברקל ותפ יתולכ רפ6 5
 ןומכוי רטסכ רדסס ל וירכל
 תוירעס ןמ רמטסלו : ת(ש

 "קוק ירסק קסרפ36 *"ןכו |
 תו(סכס יכיס לסכו סיסולקו
 תש 6פוכ וס וז רס6 וז

 .ףוסכ .טכייכע םרופ .תוירעק יכ | *סל6וירכדכ וספב |
 *םיסולק .תלסתב ויכימ עסלפסל סיפלכסו * תומ ילקמ
 .םילכזכס סל לכו  *יכיס רכב 'פ שפל לכויסו סטיעססו
 למטסלו :זלז כ קורזנ וקקסכ קוקס סכסה ימלעכ סס
 סוספייפמ ס555כ י"וכו'טוללמ רישסלו "וכו סילעמ
 לדסכ 'וללכב 505 סמרפבו = * סיקנפס דוסי'דוככל
 ףיקמ6 'ס רטש ץרפק 36 6ב ספש יכ ורקלכ סיטפוט
 5 / סקס סיונס תוכעופפ וטעפ דמלת 655 ןקוכ
 ןמ:עמ' סימקק סטוק שזכ וקַכו וככ ריבעמ ךכ סכמו

 סיוגכ יכ וגו סיכפ סימת "ובו רבס לופו ףסכמו םחכמפ <
 ךיספמ ךנרקמ שיככ ךיק36 'ס ךל ןפכ ןכ 5 סתשו ובו
 למססלו = :')בו ןוכקפק יגל ךיקל .ס ךל סיקי יכועכ
 קיוקל ןכלדס ןקכס סופס דנס * 'וכו'תוכיזסו תולכסמ
 ס5טוטס יכפמ וילע ןקרימסו = * סד6 לס וטסכו ופוב
 'כזוק רככו + וטכפ יקזככ קיומס בס קיזקטכו סועמטסו

 ענמכו לכ6מכ י<מטס סייס ינעכס ןיכע סלח בותככ |
 עורות "פכ תפרכס ןינע ךפזכ סקירפ[ו י יכיזס פב
 יעפוכל פ ףוס תוביזסו תודכס ועסי סכורסלו י-ערוכמנ
 קפמוטס סילקספ ןווכ יפו6 סללמ תו סנט רכקס סכסו
 ךרכוק 6וםו * בלס 3ע ריכוס רסקו י ופובמ תכויס
 וו ס6מוטל .סיסס .וכפמ ערכל קכס תשוט סילקספ
 ץודכס לע רפוספ ומכ קערכ יענככ סוכמ נק ןכ 3
 וכלכזס ופכ ערוטמ דפוס סיסי סלכס ןמ רעפכ יקל

 רמאמ

 :תוירעה ןמ רמשהלו יסיקלאה תאמ סיווצמה
 הטימשבו םייחבו םידגכבו חמצב םיאלכזוו
 * קרכ ץרלתנש המו סולעמ רמשהלו .לבויבו
 יתלוזמ  םלענה. זרעירי .שוררמ רמשהלו
 .זרומולחה וא םימותהו םירואה וא ה איבגה
 :רכוח לאו םסוק לא עמשי לו = * םינמאנה
 תוביוהו'ודנהמ רמשהלו * שחנמ ןנועמ לאו
 ולכאמב םיאמטה םייה ילעבמ .רמש>רלו
 בלחהו םדחמ רמשהלו יתערצה ןמו ועגמבו
 בייח וחש המ תרימשו ה ישאיקלה םהש ינפמ
 תרלוז ןברקמ דיזמו גגושב הריבע לכ לע וב

 א | ןמיס ישיחש
 ץוכווס\ תודכס סידקמט רמפכ סז יפלו "5 ןוניסיכסב
 :ףעבס תשמוט ךכ סמו תערכס סכסכ:סיימכע רפויס
 בפקסו בדק רמסקלו :רומפכ סז) *כמ קל טיס סייק
 סחכזמס ןקכה סריטקסו 6דקיו פכ כוקכ מיס * 'וכו

 כ םיסוכ :9ל.086 סל
 םלוע  תקס | 'סל פק
 כיתוססוע .לכב סכיפורודל
 .>רמכסמ 65 סד לכו כלק לס
 וכח ע3סרה וונע .םתכו
 סק' סוכבכ = סלסו \ כלססש
 סנ.-' כע וכויסכל סורומל
 במק לכ רמפל בופב וכ 'פכ
 ולכ6ק 6 .זעו סטכו לוס
 ןמ .כ5ס לכוש לכ :יכ 'ובו
 סנטמ בירקי רט5 הטקכק
 ד כוונו סקרככו סל קפל
 לס ותעדבו רבו 1לכ6ק 5
 סעוטכ :3לככ :'סדס סג רכק
 ומקס 'פב :בוקכ ןכס סוס

 6יק סדכ רטכס ספכ יכ קומ <
 וכ סכיתופפכ לע רפכל סכזמס לע סכל ויתקב יכלו
 פכ בסרטי .יבבל .יתרמ6 .ןכ לע רפכי ספככ ףוק סלס
 קתפוןפודססל ןי6 סכמש * רבו סל לכ 65 סכמ םפכ
 טרותס ומ רוטט כל ץיפס עכלרס תעל % רוסל וכל
 סכוככ .וקבוכ רפבעק קר *סמנע סיבלקכס כ30 קלוז
 .לנכ סמחלמ ספ ךולעס רט5 ןכמלק .תעלל תמכסמ
 ורמלכ .ס םיב רוקט ילכב ורושיב קסכמ סיכסו עכ6לס
 וטורופ .סיסוס ןכקי 5 =* סכממ בירי רס6 סמסכס ןמ
 רכ .* ןיפוסק .ת6 סינוסלו ןכלק סמכע ץיסס סמסכס ןמ

 המ /

 סט ןיסו = כנס 5כ סקס סרקיו רדסכ רט רככ בותכס-
 סכומנק .היסרסו ורמק לע 'וכו .ןסכ סנו לוישו לכת
 וכ י ברקס :ןימס ןמ קכממ םירקורט6 סמקבכ ןמ "פס
 ןכרק .קנממ :וכירקו רס6 סמסב לו ןיכרעב רמזכ ןכ
 סמקב וטוריפו + םדק סופי ל וכמממ ןתי רפ6 לכ 5
 טק סרומק סב = + כע וכו סל ברק סכיממ ןיבירקמש
 ןכו 65 קרפ .יפילסב ורמפכ .תוכברקס דוכככ וכייכע
 וב לככ רכבו סד6 יככ וכ וכסוס סמל תרכ וכ םי םלסב
 סלה רוטופכ סעטק ריבס סמו * בע ונודבקל ןכרקכ
 קסע 590: סמ 'ק .יט6מ קלק סקשיכפמ ורמ03 350כ3
 ףנכ כנו לוטכולו .קקופפ קפו סיסת 65 *.5סכ ןכ
 סיס6 סנמ5 יכ = * כרכז רש6 עבטרס עד וב תולתל
 וכ 6נטכט סמכ סעוטב כ6יכס ירמסב ץי\למ ךפלעכ ויפע

 עכעכ סיס 5 רפפכ ןכ כמ סיסופמו *  םלופע כוקכ =
 ןכיפוקמ



 תדוהי לוק
 :ותירכ 19-70 תס6 ע ורכעכ "ננימכ + ןכ סב וריכוסמ
 תעוכס לע ורכעכ \6 -ספורס סספס\ע 6כב * ריחו
 "ים יכסב .סוכ (כויכ לע ופנתכס ןמכו ןולקפסו תולעס
 "סבנצו ודו לכ לע בייס וסט סמ לבלמו ורמ6ב ץ"
 רס6 יכייכעק כול 6כמש סז+
 טייק56ס ניסמ ךימסכ ריכז"
 ס'לכמכ ספ סיתמייט רכמז
 ולככ ספ סנו  *סיללוסמ'
 קמס רכזככ רדפס ימודמד

 יפייכע לכ | ולכז .תביקכב
 ויכימ פעל .דיקיס ברק
 תמלקסכ סכקלקל "ירכוומס
 יקגנס 15 יסכ ססו סיסנז

 = תלומסו ןפככ ולמסכ יכ זו"
 | לכ לע וכ בייס לוקס סמ
 סמ :קלחב סז ענכ סכס = = ןכרקמ ליוו נניסכ סריכע
 ורכזכו < * רכלס .רוָּכַד 3ע ו6 קטעס ספעמ לע בייזס
 וכ בייקקמס קנסס לוכנכ ענכ "  סירוככו רוככ ןוידפ
 סמו * 'ןכו סדול 33 5ע ורבו * ויסככב סיסי ןיכע לע
 ןיכע לע וכ בייחתיס ןכרקס קלסל ןווכ * וכו ס(רכש
 רטעמו יכסו ןימ6ר רטעמ 756ס סמו *  פונכ היסיש
 סילוכבסו רוכככויס:ככ קיסיט סמ ביסמ שוק סב * יכע
 יוכרכז רפ6 רד לס וייכט ללפמ-סו סיסיו * סרכז סדקש *
 וכ .םיוסקממ ןכרקס קנס סו = *"ז5ו ןוייכקו למלט סמו
 וכ רכז ןכ לע וכ. = רח5 קטעמ תלוש עודי ןמז עיגסכ"
 רול 3לרטימ לופס לכ וב ביסס ןכרק פוקס טרפב"
 ףוסכ רכזפ קמו = * סרו ןמזק קל ססעמכ יולמ סז ןיזש
 ךרד :בייסתיס ק3סק .6וס"וכ) תובלפסו סיללכס לכלמ
 סוקכקמ לקו סכמ6 *קמס לכס ל6וכקכ סכלכ \6 לד
 תו6רקפ רדסס זכרמ שנוי סס ילכ עכמסכ סיטכככס"
 וסכ וככל ןמיסכסנ = * וכו סדיל לכ לעו = :יכיש
 וכ קיחפס סליל לכ לעו ורמשכ דסכ סלכ 056 פלש
 קדומ יכרולכתכ סט וככקכס סמו . תערכ לכו סביז לכל
 כג פלכוס סתויק סע סמ סדיל לע ילכ5 סעמפמ וז
 וז סכוס ספושו * םילקמקו תועלו6מס פודלות קיפמסוצ
 קיפ יכל םקיתת .סעכל סב :קללויס לע ת%טומש
 סקופ בייח קז ךמס-5עפ 6לכו סונוממב סוכמ ליבעיל'
 'ר סיכק .רדומק ןיכ ןוש'פכו לכקמס פבו *ןכרק בוקכס
 לכ ןכו יקפ6 5ע ריסע ןכרק 6יכמ  סל6רמוש דו
 רלככ 50 .תומכרקס לכ יסר'ופו תבויס (יסס קומכרק
 ירכל .סס ךכו סטו ת6טסו סתביז ןכלק ןונכ קכלכְו

 קפוג קכןקפ סיפכס 156כ סכוס קוככרקד תופסופס

 ישולש רמאמ

 תולוככסו 5 ריכב ןוידפמ וב בייח אוהש המ
 *ןברק :רל היהתש הריל לכ לעו םירוכבהו
 זרערצו תוכיזע כ 'וביזב ונממ הארנש המו
 רשעממ וב בייח'והש המ ידעלב ּהחנמו ןברק
 ימעפ שלש ןויארהו ינע רטעמו ינשו ןישאר
 בייח 'ה ןכרק אוהש ויתורותו חספהו הנשב
 רפושהו בלולהו הכּוסהו 'גרשיב חרזא לכ וב

 "רוהטה שדקה ילכו ללכהמ ךירצ אוהש המו  -'וכמ6 סילכלכ ךיכפל 3

 ממ אי ןמיס

 | 'טעכ ןיטלס .ועיס ןיכעלו + סליבטכ סלט0 לעכס םייק
 סליל לכ לע וכ .םויס"סוקמ סמ תריקס כנו רמופכ
 'זמכ ןכרק קל ןי6ט קליל טי סכמ6 וכ ןכרק ק5 סיסתש
 וכו .לכ(כו ןכרק ,תופיכמ 156 קיפ תותירככ וכיכטש

 קיט דע סירטול סיקכמו
 156 = וכו סל6 תרוכמ וכ
 לפקס לכ(כ וכיסו רסיבמ
 *"וכו קליפס סו עודי וכיסו
 לפס .תופיכמ ןכי6ס ומס
 סד למ סוט 0% ריפט
 ופפ סיס .יוסל סלו6ו 'כו
 הלול לכ לעו לקשיש הז
 רכז יכ ןכרק 05 .היסיס
 יו6ל לועו + ותוולכ סלועל
 סע ןסככ וירכלש 6וק
 סו ןועמ .סילכזכס וירכל

/ 0 

 תוחנמל

 "כוככק סרנקפ יתרקש כ ויפפט לע וכוכי וידסז יכטכ
 "סע "לחש :סירכלו תפל ספס ול סיסתס קליל לכ לו
 ויחס סע תרטקמ ןכרק תל סיסקו * ססל רכזועק
 וכ :םייס וסט סמ תריסו רש ופפכ סלעמל רכוכה
 וכ יוכע קפרכש קמו 5:15 סיקתט סדיל לכ לע ןכרק
 -לסכמו : ןידס רוט ולי טקוכיו ול יופרט סמ רעל
 :ומוקמכ - רכוומכ ערוכקק קרסוט לע תולכועס יס
 ןיכ ליס וכולכול תוסכס סוקמקמ ססרכ >* ימע רסעמו
 סע ופרנ סכמ6 * ךומסכ .ריכזיס תויבקכמס קורותה
 46 = < קליכסק דרפתת 6לסיכטו ןופסל רסעמ ויריבס
 תודוסק ןפ  לוסל ולפסמכ ור רטעמס ןיכע תויקכ
 לפסל יטיטחכ. נכללס  רכזס סרסעס סולדככל סל
 יכוילפ רתוי סיכויכעל 16 גי'פ ףוס בק תומקלמק
 + םייטל6ס סיקסס ןוכ וכולכז ףיכס ןכ 5 * סימלעכו-

 כלו ויר3ל לכל ספק גס חכו * ויפוכות) .קספסו
 יכוסל וכ ןווכ 63ו- -36רטוב קר:53כ :ווטפסמ
 כ סערפ 56 כ פ שהופק כותכ ירסט קרוס וכ:זס ימ*

 שספ סמעו רג ךתש רוני יכו ותו6וסעי 56רשי תלע
 םר/סכ .סיסו ועוטעל ברי -16ו רכז לכ ול לוק 'סכ
 .סרופ) סוקי תח6 .סרות וכ לכו 05 לרע-לכו ץרס
 לוט סיקפס רכד ך6 וה קר = * ספכוקכ רבק למל
 %ע סונמס רקע ייכ לועו סט וס לוו פירב לכ לע
 כלו" ץרפס סרו 6כ סיסו ולמ6 קלויטרכו סרוק
 וכסי לסרשיכ קרופט לכ תוכס'וכב רטט טסכ לק
 ו6רטיכ + ל; לז רזוס שק סם לץיכו ." תוכסב|
 וו = < סילכס 26: ךולכ 6וסס סעו =: סילנק תוכר*
 סישיכמ ,סיריטעס .סילובכמ ומילסב ןכיסטס קז5 ןווס

 סעלככ 2300. מפ



 רמאמ תרוהי לוק 0
 סישיבמ םייפעסו- בסזו ףסכ 50 תופלקב .טסילוככ
 'וכוכבסו סומטקו ספולק קברע-לט סילככ ילסכ סקול

 וסבו = *ספולקס סברעס ולס לב + סיכקכל םיכפס| |
 הסכמס 6 קלסי יכב 16יבי רטסכ רמכ בוב ריעשיי
 ילכו +: .ק קוב רוקט .ילככ"\
 תרס ילכ סס > וכו םלקסי
 קעולקקע :  סיעלוקמק
 ומנע | םלקפ | סלקטסז
 תוירמסס .קוופתס רתומומ

 םלקמ .סמוטמ רווטקלו
 יסקיפס תלימסו :ויפלק+

 תפכל סוכ ןווכ יתעד יפמ
 טלטכ ספק .יכ ןקזו 00%
 תונמס גוסב קללכב רככ|
 רפכפיס ומכו .תויינקכמס
 "כו סורדכס לכלמ :ךוווסכ
 כוייחכ .סיללככ 156 ןיחפ
 ןועו + וקכזכש סורק(כ ומכ

 ְרַכְסְּט כוסב ססרק ןיעב
 ליסמס ןיכע לע רפסל ןויכ
 תכופ : וילע .סלעוס 6
 יבמ יכפכ וגקוכה תוכמס

 רך ןויס רוט סיכוטסרס וירכדל רתוסכ סלק זו
 סיככסט :ימ וכו טוס סעסו סוס סוקמכו לזק ןמוכ

 ו רפס 26 ב לס וס( ירזוכסו .*-3כו/רזכקל ומכע
 'ג ןמיסמ רבקס עסכ ססמו סויק סככמ ליסקס ספעמ
 ליססס ורעב קז .ליסס לט ולשי ול ליבק ק6לקו
 סם6רכש סירבדס ככלל סיבט סס טפו 1כו-קקזכס וס
 סולטקל וכו .כסזכ וכממ דיטסק ורמסב זק טקספס
 56. ןכ ירש סנו = :וכרשיכס ומכ- לקס לס6 ויכווכפ
 רמ6 .60 מיס וכלכמ דוססס יטפממכ רופסס סולסת
 ףפיסו .סז וככמוב דיסמס קפועמ סמ ךל/ופרפס רככו
 וקשק סוקטבו- (יקס סמלכקק ןמזכ קיקש לופס קת6
 וידנבכו ופונכ תיפפס ןיסו | וכו סקק סעה ךותכו
 קו קלוזו תערכו סיתמו סיכרטו קודכו פוכיו קלמוט
 סע .יכ ינכט ןיעב תוסלל יתבמפס ולו כ * וכו
 ₪3 :וככמוב .דוססס לע. -ךטמכו .ךלוק רופסה תויס
 לנכס לפ לע .וכלק תוכקס  ץופע .וכלע סוס קיר רבל
 "וכו סנוע-םילחס וליפכ סלע פכ קסועס 5כ םרטוקס
 סוכקו וכרקב סקלס יס וכלכ5 דימקס תכוכ סכמל יכ
 ןועכ \ ס6רוו = .* תורוכטמ סלולסס (ינמספ סעדמס
 סכקס תונמס לכ קסעו .לעפ פיס ןיכירוככלו ולכס
 \שקיספל ריקוסטסמו ויער רדקי סמו * ןתעפו עוקב

% 

 א ןמיס | ישילש
 ולע6.רבכו " סטעמ) קכמסמ ףרכולוסכ וילע קלעמס
 "סכקסל סקרכ6 56 ןרתכ 9 תויכעק .תכסמכ לז
 6כת .סמ .סויק לכ ןי6ס .ןמזכ. סירפבק ןיכ תירכב
 לכ .תוכברקס .לדס .טקל ותטדקס רככ 50 .* ןסינש

 ס)עמ .סקכ סיקסועט ןמז
 וכולקס ולישכ סקילע יכ6 .ב'יח גוהש המו הלאה תונברקלו תוחנמל
 'פ תוסכעכו = ייכפל ןכרק .הלרעהוו האפה תרימשו רהטהו שודקהמ וב
 פקלמכ סג ןורטע ילע ירק רומשיש ףבד לש וללכו י םכילוליה שדקו
 יכפלמ 'מ6מ .וטרד ףמומכק ןמאנ תרו*הל לכויש המ סייקלאה םינינעהמ
 תחבש אלו ךיתוצממ יתרבע אל מאב
 קמ אוהש המו םיטלשחו תובדנהו םירדנה
 םכה םהל המודהו הלא תוריזנהמ ומצע לע
 "וכוטקע ול כ ססיפעיכ6. 2 רדיבעב סבור חמלשהו תויהלאה תורותה
 תשז .כמ(כט יעל סישינע תארח אל ומכ תויגהנמה ורותה לבא םינהכ
 פלו קחכמל קלועל סלותס בא רכבו ךערב נעת אל בונגה אל ףאנת אד
 הקכמ לו קנוע 0 סלותס רגה חרא םתבהאו ךומכ ךערל תבהאו םאו
 טיקליפול רק5 סט דושילש רתרקמעב שי ררקשת ולו רשחכזר שלו
 ינזאטב ךהזהו זריברהו ךשנה ןמ קחותהו
 תכיזעו קדצ ןיהו קדצ פיאו קדצ ינבא קרצ

 עגומ רטקומ  סוקט לככו במ
 חת 1? .סלוסט קחכמו יטס 6

 תוכלֶקָב יסרותכ .סיקסועק
 סלעמו .סוקמ לכב סלוכע

 סלועל  סלופס | קו דל
 קפועק לכ נו סקכמ
 סלוע בורקס ול0כ סרותב

 ביפכ 6%דמ .ופ ) .ססכמו טקלה
 תלועל וס ככ מש ( לופס קוו קל קקקק קז
 5כ סכר רמ5 056 סול יעכמ ססכמו סלוע * ססכמל
 מו סחכמ לו לוע 63 ךורכ וכי סרותכ קסועס
 תרופ .פסז םותכד י6מ קקכי 56 = = ספ6 6לו קטטס
 תפטס תרוקב קסועס לכ * סט6ק תרופ עז ק6טסס
 ומישכ סמ6 .פלופכ קסועק לכו קקטס בירקס וליסכ
 סל המלפ רמסס סמומכד סש דועויכע "ספל בורקס

 ומ םידקסל יקל 'ס סס תיכ סכוב יבש קכס ביס כ
 תולועו לוקפ .כרעמו סימס קלט ויכפל ריטקסל
 -וכיקלש 'ס .ילעוקלו .סיסלמלו פוקכסל ברעלו הקבל
 סיס ךוש 3[ סל קטקוקו + )שלטו לע תז סלועל
 רמסו + ומטב .תוככרק .ירקפ לסרטי לע סלועל 6%
 ל6כומו ( סימטכ ופ ) .יוככ קבומ כ רט לדיג בל
 16 רמ6 ןכסוי .לו..* ןכלק כירקמו דמוע לולבק עס
 לככב .וליסכ סעמו סדוכע וכלב. סיקסועה זע
 וכמכ 65 מיס וירכד וקוס ןכו-י כע ססימיכ םדקמ-
 כלכו ורק6.דע וכו קדובשל ספרכ יכפק סיכססס 252
 סיכפל תסז סתיס כעו * כע רכס לכל יחכ.סידיסחס
 תכשמבו .דימק קסרלב סו+ לכ תסיסס ןקבסת רסרמיב

 סוקמ לככ ןכקקס .ססל סיסי קזיכ < ןלוקמ וקויל
 לסתו .ןפכמ .תוי גסכס .תורותס כס : מו לכבו

 לוקיכ ן
ְ 

| 



 רמאמ | ףחוהי : .לוק
 < סורספסו * 1 'ימ'זכק סיטעוס ןמ יכסק קלחק ריב
 ךנרפ6 פק -.6לךפיז טוכפת יכ סיטודק 'פ זרמסב
 פסק .וכממ ווכרספפ .לווטת 05 סר סס בתכו * וש
 יכטָק .קסכל סכוו סוקמ ןככו < יןליסכ ט(יכ ןיסיכמש

 ול אי מיס ישימש'
 %ע וכטתב וכוסי .ויכפ סכס יטעקכ קסעקסל סרכסס
 "₪ 'פ יסילסב ךרוסב קרומס בתכס סמ דעו * סבורסח
 ויכולכלכ ויתוו6תו רטסק יכרכ וסוליבי רטס לכו מב

 םיביו וכ. עקפכט סוג לע רעטנו .קמסרופמס ןקפלחו
 עוסיפסו דכ טועכס ןכ סב
 טיפ פוסימ יתט לע זומר5
 :ןלוסכ יפו סדפכ
 טלופס וכ וכירבד .קדכוז

 ספ 55 טלעמל ערסוכס
 תורועסו | |: ןקזקו לס
 ךפישו ן6כמ > וכו קויטפכס
 סייל כמס'יקסס .ןיכע במ
 ותקופסכ יטיפטס .קלס וסש
 י'וופוסוליפס :ו יס םלוטמס-
 ועיבס .סיפוסוליפס סנש
 : סכזיע כמ סת נטל.
 פסבתכס סמ פסוק סע
 יע יכ == = "וכו סרותב
 םרכס ספסל 60 יפוסוליפמ
 י וקלוז סיקל6 סתת6-
 סכססע = דמו יכופנמ
 סתשלט .+רוכהו  סטעמ
 וכככ .ןיכפל ןסכ .סירכוש
 תוטטוסמ'ס יכוע יכו :ןורמ
 דפוימ סוקמכ 05 * כז.
 רמ6ת וליסכ לכלב סכממ

 המודהו תוסיפסו 65 וריאפהו וללועהו טקלה
 זרויפוסול'פה פהו תוישפנה תורוההו *הזל
 'ירחא דל א ךל היהי אלו ךידלא ה יכנא-!מכ
 ,לרמ רפסות םע ךירלא ה סש תא אשת אלו
 עהוז ךרבהי תווה לכ תאזה הרותב ראבתנש
 -הירבדו םהישעמ ןכש לכ םראייגב ינופצמ
 יכו * םחמ ערה לעו בוטה לע למוג גוהשו
 דיפתה ןיאו ץראה לכב זרוטטושמ 'ה יניע
 ןימאיש דע רבדמ ולו בשוח תולוקסעתמ
 ותו: תרורפיגו תופוצו.תואור םיניע ומעש
 תוגעמ לכ וילע תודקופו ערה לעו בוטה לע
 תוריכ בשויו ךלוה אוהו והשעמו ורוכדמ 1

 תווה רשאכ םיתעל וישעממ שייבתמה דרה
 קררובעה תעב ו"צא ושפנ רקיתו ששו חמש
 לבוס והשכ ויקלאל ותבוט רכוז אוּה ולאכו
 ןימאמ והש רבר לש וללכו * ותדובעב רעה
 יאו םירבד השרשכ לכתסה מאנש המ לכקמו
 ךממ קדלעמל המ עד הריבע יריל אב התא
 רפסב ךישעמ לכו תרעמוש ןזואו קדאור ןיע

 קרנעטה דוד רמאש המש קדאריו

 6וס רטלכ |: ערכו סלכיו
 וקסוכמ ת6ז יכ = * כו סינט
 סגיכסס סע| לע ידע
 לכוו וק וליסכו ..:.סלוס
 ועיסכ ל | וכו וקכוט
 סדוכפס םעכ ותפס ךוקמ
 ו 5 סט דוככ) רכוז וס
 56 וילע יסולומבק תכוט
 ילכוע : סב וקלק ספ
 לכע 'לובע וו ולס וקדוכע
 לעלמכ .סכקמ תדוכע קר
 ךפמ6 ןכ ךדבע יכ6 דוד
 סיסי 6 * ילםומ) תסתפ
 סכוטב .תכפכ 516 ןיכעמ
 - סבוט 15 .ןיקיוסע וכייכעס
 רכוו שוש  רעול .סכוכהו
 ל ונע תלטוטכ סבוסס
 ףע .ויקלקכ .קבוט :קיוקסל
 בוט ככ :וקלטב .רטל לכ
 בוט ומ ךכד לע .וככיקסכ
 .* לכועס קכפ סקותע .יכ
 ןנויכ ןופפ ול סדק לככְו
 *ןובתמב .בותכס ל%ךרד לע יב לכומ 6 ןמימ ורמסב וכ

 < סב ךיקכש ל .יכיע בקע פ
 6 - = ,ספס ,ק ..יכוע ..קק בו
 ןא ופוקמב .רכפוופ ומכ ץר6ק לככ .וטטוסמ
 * רכה (לו כטוק 621 קסעתע דיססס ןישו .:לפסמ
 תודקופו = : סלכו סדקפ רוכדו ספעמ סכטקמ דנכס
 ₪5 כססמ ולו = * וקסעעו ורוכדמ תוועמ לכוילע
 טפקה יתלבל סקוכטסמב 16 סיס ל6לםי יככל יב רכז
 קכמסמ סקפ . ףרכמ סכס ןיסמ כופכ,ובשח וז םומומב
 ווג סל5 .ןוחס 'ס ןמוס רכקס רכו רככו + שעל
 65. סלו וקמסב קכקמ טלקס ץיס רק6,קכטסשה חוקב
 סוכויערס .תלוכב רובעכ .סכטסמקמ קכוטתס כת
 ס5בקתו יבויעלס לע סדותתו םעקסמ הקכת כו סילנע
 * וכ .סרוכ בסויו ךלוס וקו : וכו סכופלכ סלכות לש
 בכמ לכבו .פפרבו ריב .עוסכו ךולק ויעסמל ךליפ
 ילכה וטעמק םייכעמו דימת דחפמ 75 סוסו ככמצ
 וססיכופ עו תש לכב יכ וכ ןווכ :יקעל עזבו * סכוטש

 ,.,:ללפ ןיועי ונע וקבוט
 לול רמ"פ סקס ..קסכמ 7 0
 רשע יכ ולכפכ סוזה דיססס סליס לר .* וכו סכעטס
 לבב סכוככס  .סירסו .סנעפבס סכעוטס :(יס לוק
 שטוכק רטסס קמ סוסו סיטרפכ תי ופעידי סוס סבטס
 ותנעט ףמכ פריט ויש סככ 6וס סג רועסו * לגו ןוול
 גליכסממ סוסכס כס סז יל רלמש טי 'פ יסילסב בתכ 6
 ןכ ורמי \ע רוד .5מע סיסמת סק ם סופפוכס וכתןנול
 סליל רכויו ככלי ספס לוכפ סו ושקס יל בייקקמ סי
 יכמפתכ ןייגולס ספל 1כתפס) סולכילס רט ןכו עכו

 ממו סכעטה תלו תבכקכ סכוככס ןמ וקסכ .סמכ
 לעפקש ילוכ יפכסמ ינכ לעופ 530 סוס רס1:מ :טבייבע

 קוטעל לובי סיס 3 ופכ6 רייוכמ יוסס לככב סמעכס
 ןוכע ריונמ עבה סיס 3 ס*םןכ לפמקו = * לכ מ
 סכוכתס מע טסמב ססוע קיס לכ סתול ןיכזו טריפפס
 8 ןכו * קל סריפקס סכפת 3 רק קחו \
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 ףמאמ | תרוהי לוק
 ביטי 65 סט סיפוסומופס מ קססס ימ כ? כו
 63 *טסו * סיפוח ינטוממ .סתויס5 סיטרפס 6
 תוסוכזמ סקילע ןעוכ *  קילכס סבזס 326 םוסכ גומי
 סטסמ ס!צעכ תופלס קנפס ןיכע סיס 0 רמז טיפוס

 קז .(ונעס ךי6 וסעלי
 ופרס תנטסל ןכומס ילכס
 םדספס סיס'רקמכס סרק
 סוקסקו קכז תק סקיפ
 קיקקקו ךכ קרק6 ססיל
 ככס ןזלוס תחפ סכיסמ
 כקכס דנגכ ס0כו כקכ סב
 ףיס | *ספקו קנז סניסמ

 ויתובוסמו ןיעס וחל רבד
 ןוקיפס ןמ סקכ למ ויככעמ
 סלככ | ןווכו עדוכס סמ
 ס6ק לעפס סז תילכת
 "לקמכ לפכ סזמ יכשמ ריינו
 ןמ .סכוכפ סוס 326 ןכ 5
 רפיכס ומכ סלכסכ עבטש
 ןיפו * ףוסופופ לכו פור לב
 קנסנסו לכס לעכ עכטש
 | סופוסופיפס ןמ סכסומ סזע
 כת ןקכטקמ קכפלמב מוד סבסכסס תלז לכ <
 תלוצפונ 6יסו תינכס סנסתסמ סיפוסוליפס תעד יפפ
 5כב 'וסכס 156 עיבטס רסס (וסו וכקעד יפל לכס לעב
 ז גופי 85 6וקס לכס סו - * יעבט כ וכ (יכמיס קע
 תעלס יפמ ותסמ עובק 16 סינמס ךיז וסעדי \ ו ןימעס
 * וכ .ו5 סעידי .ןיש לפ6 ןיכעה סו 5 ןיוכיס עכט סוס
 ליחתס ךכ רק * סיליסכו סילעוכ דול סלק קב
 קז וככ ןקכ רט יטסטו וכית1ססכ ןורסס קזט רסכפ
 'תי ותתמס 'גיטסמ וכרוכק .יכפמו .נ'סכ וכ רט( לכטה
 ןולססס לז עלוי תומוכעס םוקפסס ו56 וכל ופלפתה
 סמ 36 קינפסל ןי6 סרכקמס | ק0ז וכתבשקלמו מכ
 עדוו 'ס כעד סדס דמנטס רול ססירסס ןמ וכקבייחש
 עוכקמ לבסס כמ לככו *כ'ע "5כס סמס יכ סל יכטסע
 לכ עדוי סיקכפס מסב ז'פ חי ןמיס יס מסכ קולוסמ וב
 רפכקס וכ רכד וכעידימ טלי 6לו לודגו ןטק רכד
 ןוופ יעטונס רמוס ועכ וכקתו ורדסו לכס .ירכ (וקש
 סכמ[כק סכעטה ורמס ןכקו *כע = ובו עמסו ל
 כו * סרומק סעטמ וכלכזפ סיללס ףקוק 36 זומל3

 .וירכ6 לכ יכ בוטסי עדפו יכתרקס 'ס רומזקכ רממס סמ |
 לוד'מ6ס סמ 5כ יכ 'זכס דיססס כ'ג סלריס סכוכס" וכו
 מ קוכוכסמ כטסמו ךלוס וס "גו יכקרקס סרועומכ

 םא עמשי אלה ןזוא עטונה ככ סכי6 הנמאנה
 'ה 'ומזמב רמאש + מ לכו יטיבי אלה ןיע רצוי
 'מכחב ימשומ וירביא לכ יכ ושחי דתו ינתרקח
 'והו ועפחל לעמשנ םחוא ז\אריו רועשו רדסו
 ןוימדה לע םהמ ץינהל יוארש המ עדוי ונניא
 טירזועכ םירביאה לכ תגצמ'ו םוקל קרצריש
 ערי =4ל -תצוהו ופוג ומיקקד רבכ םיעמשנו
 תבשל וא תכלל הערישכ ןכוםהה םירביאה
 תעדי" התא ורמאב זמד הזלו םיבצמה ראשו
 ומרד לכו ע-95ו יעברו יתרת ימוקו יתבש
 ופכא רנסמ .קומעה יקד הזמ רתויו .* תנכסה
 ת41ה₪ הרמ לכ רפחמ קוניתה הארת רובדה
 ?רז 'אב רכא ;רז יאב ערוי וניא אוהו עמוש

 ילכ ןכו = * רבהל יותר רתימ רז יתובו בצע

 | ווא שמ ושולש
 0 וסוש ""וכו סמכסכ סיעסומ ירכוש לכ ךי6 סוכמ
 - 1ע ותריסק בולפויס סדפכ עדתו יכקרוקס'ץסכ ןווכס
 טרודסט ול ינממו ןקסעמב (יכוי רפ6 ילכס ןיקת ןפו6
 כמ סו ןיעמו .* ןוככ רדסנ] קוקכ רועסב תומוכתבש

 ףעס וכבלס כוס לעכל
 בג רטפ6ו + 'ק 'פ סכ'קכס
 סדוקק סע ןוטלק .לופק)
 'ןכס דיססס .סלריו לזליס
 סכעטס לוד רמלט סלט
 .ןוש עטוכס ורמ6ב .סכמ(כס
 סמ לכו = * וגו עמסי לס
 וכקלקמ ס רומזמכ כג רמ6ש
 ..ןקופמ וס סו לכ עדתו
 רולס'וכובטס וכ ומקל ואל
 יפלו ירבולקכ סכוקתו וי 6
 טפליו 3 = 3וקכש / 00סכה
 ןה8 עטומס דול רסס למס
 'ןכו סמ לכו וגו עמטי 8
 < תמ"ת נס לושיכס סיס
 סוכרל מטס ופ לעוימרכסכ

 ס6רי) ורק6 כסוי וכלכוש 7 ב
 לע'ופו וכפק5סיעמססאו6 |, 1

 טפו6 = לועס םילכ6ס .ןוכסס וירבלב בפסמס לול
 חטכס יכ-למולו זמו סומ בוט רסס ךרד 35 סולד ב6
 רטסס קמפ ספריו ןרמ5 רפכתיו * ןיככק סוס ןופ6רמ
 י םדקס קמכ ופמ סכויס בככ'וכו סכזלכס סכעטס לוד
 רכזכס 3530 56 וכו לומומב רמסס סמ לכו ורמש כסויו
 כט סמ לכקמו ןימלמ 5וסס רד 30 ו35כו ורמסכ
 = וסט דיסק לס וטפכ תק 6םוכ שס ווופו * 'וכו <כתסס
 עדו ינקיקס 'ס רוטיעכ למס סמ 5 לכקמו ןימ6מ\
 = סמכסכ סיק.ומיוירבל לכ יכ''כזכס ליססס בוטסי ןככו
 טז רטקכ ספיו *. כו ונפסל סיטמסכ סתול קזריו וכו
 | .ויתועומת לככ סז בסוס ליססס 'יסימכו כ06 ורמ6 סע
 עדי 05 6וסו *'וכו סירזועכ סירכס לכ (כמיו :'וכו
 רק6 ומיסכ * 'וכו תעדי'סת6ש0ב לוד ומר סזכ * כו
 מיק רכז "וכו קב55 ספלוסכ ןכו :יפעדי 5ל וככל
 ועבר יכ יעברו יסר6 ימוקו יקכס דנכפ סכישיו קכילקו
 פסו ללכו = > 53 30 וכ סביפיךןוסו יגר ומס 6
 אוט לתויו :קככסס יכרד לכו בותכס'מ5מ) ןווכ יככמס
 יש יכ ךטמכס כונכס לופיכ 55 וניכוכ *'וכו קומו קל
 שוק ןכש לל "וכו קוסס ילכ ןכו :'ובו יכוסלכ סלט
 | ה גכס ימעט 16" סו וורתימו ויבכע סזפס ינכ ןימע

 *ספו6 סמדמ [זקכ .טמס יכ : כס 'קופיתק סעמשי רמ6
 כ

| 



 "המאמ | חרוהי לוק
 סתנוד .סטועו כל ןוניכס יעעט סקסק וסט ל
 רסס 'יננוסו .סורטכ תוזכ ןוקת סנקפלו לוק תומיעבב
 "ירכומק סזטס וכ ל סבקתמו יוככ כוש ו6 יסכ ו כייעמ
 לוס לוק .ט(כ לוק סע. (יכויפ ןפוכ סבקפ שוסש \

 | המק .יא ןמיפ | .ישולש
 לע 6 ססיכסמ ככסכ .םוככוס .ךרטפו ויכפ ןוש סכס
 ביכ 9רככ סוס שודקק לעופס לעו - .ללכ לעפ סוס סול
 :כורקו .קוקל ספט סלט .יקימ .לעופ וקויס סיתפס
 סתְלַב רכט סמ לכ לכ * וכו טז בטוח דיסקס קיסיסכו

 :ימעט םילטקל סכוזע .!וק
 יסכפס וטפכ "סל רסס ןונלס \
 סעלמ טרפל .דיע רסנ(ו |
 וכוימלב ספוק רייכמט סתוק +
 סק(טוסס :כקתמ דימ םחלו |
 שלוי :ומכיז ו : לעפס "46 \
 זכסויסנ 59. * ככד סזו |

 ןויופס לככו 3525 סו סנש
 ימילסב נפללס  בתכ סזפ-
 לו ד קרפ ל תומסלע רפסמ \

 לוכק תולק 5פ לועצכ רככו
 לומעכטכ קרוטס יונר רעה |
 'ורצופמס סד6ס ץעוכת לע |
 טדחסס :לטמסו \ וקויב פל
 סמ ריס ררוטל סכר. רסלכ
 כת ועעיכפי וספכב רייוכמ

 ו

 'נקתמו םתוא 'מדמ אוה ןוגנה ימעטב הזחה
 'אוצממ סרצוי רלאכ רבד הז יאב עדוי וננואו
 וכרככ 0  רברצבו םיתעה לכב וו םדיכעמו
 ןיאש ונפמ ןכל בורק וא ןכ רבדחו וכלככ גו
 ןמואה יכ כאלמה ןיכעל המוד האירבה זינע
 ושעי ול ךליו ןוימדר לע םיחה השו אוז שכ

 ךרבתי .פצרובהו ושענ ורובעבש המ םיחרה

 ךישממו זרוחכ .סהל ןתונו םירביאה ארוב
 בל לע סילעמ ויה ולאו םיעגרה סע םהל
 קריה דחא עגר ותגהנהו ותחגשה תוקלתסה
 בשוח דיפחה !חיהישכו .* ולוכ סלועה דספנ

 ויתועונת הרנייהת אל ךיא ויתועונת לכב זרז
 סכארב ךשא ארובה קלח םהכ ןתנ רככ םלכ
 םכתמלשהב דימת רזעכ םהל ךישממו:הלחת

 "טונו ימוקו = יפכט. תעלו
 מש "וגו יכוטלכ .סלמ ןולכו
 לכ לעפ .'ס יכ סמ רב
 5ככ .ויק565 וכ ווג תסז
 תועבטומס ועוכתס יכיִמ"

 55 .* וכו סכייק ל ךי6 וכ
 5 וכל ויכְרְד ךומתו 95 ךי6
 בוטה .ליחבכ ו . דוסמ
 ףיס6רמו ויתולועמב כקו
 כי .ויתועוכק .ורפ לכ
 סקכ 15 קתפ .ויק6 'ס .תיכ
 'פו ומס דוככל םלרכ נק
 לס סרוכס וס .יכ וריכסכ
 סכסס תועוכפס סכפק 6רכ
 םס5.ךיפממ ןכ ילסס סנו
 'ומפכ סתמלמסל דימק עפס-

 ולכ לוקס וכ סוקס רויכסמ
 דע .תוסלפכס = תיעונתס
 <> רקזס )ככ קכ6*מק ל0לתס
 07 = *ועומקס 150 ועכב 0 כמטל
 רוזס ו)כ עכקב למזק לעכ די תועככ%ופעוכפי זכו
 "עוכב ןכוכקיט תלוזמ בר תולקב יפפככ רסש רויכסמ
 סד(ס יכ לוכדכ ןיכעק ןכו" סמעתס יולל ךיל סעוכת
 ןנוכתיט-פלוזמ-פולקב סכרו רסס תויקוסכ רבדיו +טבי
 6טכיט ךללב רוכדס ילכיעיכי .ךיש פופו תו ו6טכב
 כפכ 1 וירכדכ (נויבו כ יופרכ ססס תו תופב
 ול6כ = =: סמ ןיייעירפוספ ךומס *קרפ ש קגמ ימסב-
 לע פסל בופי לוע יכ וטנסומ רמ(מ סזכ רע? 55 "כו
 סיתעס לככ : 'וכו ןכ רכדקו ךומסכ ורמ6ב ןיכעס ןכומ
 רכדסו : סקס סינכס 50 וכרטכס תע כב לל * וכלכב
 ומגע בתי 6רובספ ןכ רכדספ לר וכו ןכל כול ול ןב
 לככו סעס לככ סטס סילכס 15 דיכעמכו (ינקמס וש
 ןכמ בורק 16 = = וכרמ6ס ומכ ססילפוכרכ יפכ עגל
 ותקכס  סת(רס וכמק ס)עכ רספ פול סזיזב
 וכוכר קכטמס 46 ילכ .תבררמב לז 5ע דיקפ ליקפסל
 תוקלתסקכ ומכס לע סרטטס ןתכפ = 050 ד2לב%
 סו לוטיב לע סרוס רככיכ ץוסס רכדס ןמ וקקנפס
 ןיכע ןי6ס יבפמ 61\ * ספלסו 6וס ןמו כס ןמיס ןופסרב|
 סייענמש סילעופ ספ תויס סע וכ סז) * וכו ספילכס

 םיכאלמהו .ומע הניכשה ולאכ םלועל אוהו
 סע .ססל .ךיפממו .סלעומל
 לועכ רמזו + "וכו סיצברס
 3500 סדקפ קמ ומ יפלכ
 סדינעמו = ספיטממ \ סרכוי

 עפמס .ךיטממ .ךרכתי 5רוכה יכ.ןווכט רספמו וכו 5
 סקמלפס5 רועס ךלד ךלוק ול 6וסוולכוכק ויתועוכפל
 חיכק סוקמ *רועכ 'מ6כו : סיתוזכס סיטעמכ ןוקתב
 פכטפ סכס .דע וקו סדפ לם וקריסכ וכ רדנקסל
 למועו .חבומ ומוקמכ ופרוחכ סכ ןככו + ותוס ןיעייסמ

 ךו5 וותוטוכת לכב,סז ,בָחופ יספק .קיסיסכ רמי
 * סקס תועוכקס לכ סכויסק 6% .ןוככו ביני 6וס תמש
 "בי .5רובל קל :ומָכְכַל ססויתסל סלו סמ .ויתועוכפ
 סנודנס סות .רככ סזכ וה סכס .* רומאכ סכסמויק
 לפ6- 6רוכק לס ןסס תועוכקכ ןתכ קלסתו * סילעכב
 * וכממ ותדמקסו סכס .סוטלכ וכ ול תודוקכ סרב
 פועכ ויתונגוכקל .ךוסממ ותכיחב .סכמ וס ךכ רח[
 "תי ופרוכ .יכפמ יוככ ספעמ ןורטככ סקמלפסכ ,לימפ

 םירבחתמ < | *

 םסייקהל יושר .קזט וכוסלרועכ רמס קזס לפס יפלו |
 ןופו .ו5 וכקכ ודימו 3כס דו יִכ קו (רובס 55 סכעב

 ויתונובס םוממטסכ רוע פומדכ קל סדש לס ותולדפסס |
 סיס רמ6 טעמו < * סלש תכוכתמכ ורוב ול ןיכס רס6
 סקכ סלקמ סמ בול ץלפ יכ סכייכע סילסקל ויכלל ול
 סלול סוסו :סוכג ןסלשמ סכ קכז רט קגכס .תומלטמ

 ףליקכ



 שי "מיט ישולש רמאמ "תדוהי לוק
 "פס שתו =ןוקלד 6כקויד וזיסכ סמ 5סכ יכל וותתסל = לכ6 כקע תסרפ ןכמלק רבדכ = *ומע סניכטס 1/2 |
 סיסתס רמול סקיכדס לונכתפ ןכקי בו וכ סקכדלל
 ףןקכלכ .וכזומ ךפוכססש ררפק 63 דיזת ופבסלו ס'כוז
 טל יככ סע וירבד ויסיפ דע * ךמוקכו ךככטכו ךררב
 וכביש וכו  וכוסלכו ויפכ
 תרוריסחב קזאי סאו כב ומע שירבחתמ ןכתיו '₪ יכפל סוס ל26ליפ

 כתכ סוכו = * 9 "וכו 6טכ יב וזיסכ ןופ יו סס6
 :סטכ לכ65מס ריכזי רט6 סוקמב 536 5ו 6ריו'פ ןכעלס
 שיש קכ6יו ןכו טול תטרפו ת6וס סטלפה ןיכעכ סיס

 5 םיש וכסכמוו ןכו ומפ =
 לוככ סוס = * וכיתוכל תעל

 306 6רקי סיכ(למכ 6לככ .והורבחי ;רניכשל םיוארה תומוקמב היהיו  יקתט תאוס סלעמס יסכנ
 "יביעל נטוי םוכלמ סיעדויס תגרדממ השפל ןיעב ןיע סתוא האריו לעפב סלולג .סקיוסכ סנ סספכ
 \.טנססכ תוספססרכזכ לט [ריבב םיטכחה יביטויה רשאכ * האוכנה סט 'כ '  סיס רוכב

 שרל לכו.63ו סיכמה יסכו = צה לוק תב םיעמושו תורוצה םיאור ינש 5 סכיכסל ןועמ סקכעב
 :לעושורונפ סע ומעליו יש  -רדמ :=נממ המלה סוס בר ל ל לעכ מל
 "םויזטנ סוכ(לטס וכ תק = | = %- רק * סכנ וכ סירכסתמ
 'מוזפב ויס סע תפס יפפ קב 1'נ9 ה דובכמ רוסחה לבקיו * םיאיבגה העונהפכ םככ סקורכקקש
 תויסל סב ופוקבד תגרדמ
 ך6יורמספ וילע סרוז סובב
 ןיע ספרי 83 וינע סדוככ
 : ךומסכ רוכויס ופכו * ןיעב
 סכיכמל .סייופרס תומוקמב
 תככונס סדקס תמד[5 ןווב
 רכזס ועכו * סיק36 תופרמל
 סנו .ס6לקו 'ק ןמיסמ יכפכ
 (כמסב 53606 6 ןמיס סזכ
 סעכ 'טודקס ץר(ב סכיכפט
 ו = * "וכו .ספוככ3 ןכועס
 רט6מ דע תפוכטמ סיקוכמס פומוקמל ןווכס רק/ב
 סמס .תפכיו סכממל ץוחמ ך) סיס דוו סנש 'פ בותכ
 ה תרפסו ץומ ךתכפכ סיסו ךכו6 3ע ךל סיסת לתיו ומ
 ברקכ ךלקתמ .ךיקל6'ס יכ ךק6כ קל תיסכו כסו סב
 סמ ז לע יכויו *'ונו םודק ךיכקמ סיסו 'ונו ךיכמוש
 דיססס'מו(ש סמ ךיכיפב ללי לו ורמסכ ךומסכ רוכזיש

 וכ5 פול קלז סג ף6) "וכו לסכק תיככ וסככס סלוק \
 ןיעכ ןיע סתו6 קשריו : רפוי ןוכב ןוס6רס רוליבס 6
 וכסקמ "וקוקמב ורמסב סרומס יטפסמ וכממ סר * "וכד

 ומ ך6למ .תיישל םיס ךסעלכ סלעי 6 כמ'פ סלנכמו |
 35 סופסב 16 ספוככס ס6רמכ 656 ך65ע ירבל עמש |

 ולעב סיטודק תעדב וכימי סכנת קר * כ'ע'וכו ס5וככ
 'סרכ6 נפסל רתב יוס 6 ריו 'פ ספ כופכ ןכס רסוק
 6י5 נקב וכ5למ תלת יכגמ רדש סכקו ביסכו כיקי סו
 ןפמ יכו שילגקסכ 6סד מיק יו = "סלפ קיל 55

 *ובו תוקור ויכ6למ 'םוע ביקכ סו ןיכללמ ימסמפ לוכו <
 * (טכ .יככד (כוונכ 6ער6ל יקחכו ןומ מ יפלו 6

 (תעסכו *ןיטילק ןיסול ןוכיש ולו לסל לק ךל קי3) |
 ןימנובל ידופיכו ןיריופכ ךופכלתמ (מלעב יתסכֶב

 וינודאמ דבעה לכקל יוארש המ ומע אצמנא
 וא ולמוגל והפוצ תצוהו ול בישחו וארבש
 דיסחה רמואש המ ךוניעבלדגי לאו יושנועל
 םידבוכמ ודבכתה 'אסכהז תיבב וסנכה םדוק
 ותאיצי ירחא ותודותהו 'ניכשל דובכ ישודק
 המכו  *'המכחב םדאה תא רצי רשא תכרכב
 'ונקוחמ המכו הנינעב תאזה הכרבה הלודג
 תמאה ןיעב םהב לכתסמ אוהש ימל היתולמ
 סתויק ןיכענו *סלכז לקס לכ ;4פורב םתוחו מכתב הלחת םידקהש

 י טסט תוקסנמ קד לתוו
 :םלרפס רפמכ כוקכס ועכו
 כ .סחו < \י:תולכיס רעש
 יקופ= רקוק רקפת לוקו
 'ומטנקקד כור לע ןיסידק
 .רסב יכיל :בשוי 65 שס
 .לוע טטכלתסכ 60 סמ
 + ןומנוגד ידוסוכו ןירווטב
 ןכוהק וכבד | וככוי ןכו

 67 - סעכטמ,:'\ סימטנ | רשב
 ורקסכ 'ג 'ןמוס :יעוככב רכחס סלב רט6 תעלס 6יס
 סיידוטיק :סיפונק ןמ .ותעכ רככ קיסט טי ךלסו
 סתרוב יפ וכעידוס 6קספ קתוכ סטו "וכו סיקלס
 ךפ  רפכתיט ומכ ותומדו סד(ט רונכ סתומדו
 יכ = * פרכס סוט וילכלכ ופוסק 5 םוכלמס ןוכעל

 1עפב רובס ןשככ וסככט קמ טז קוקס קשרי דח5 ד <
 : ןיעל .סיטנקוע תודוסיכ סמכלתס לע ר0כמיטכ
 תרעסכס ןיעק כמ קר קז ןיפפ למול םי רק6 דכמו
 קמ | :'נ יס .יעוברב רסבתיס ושכו * ןיממל תסרככס
 .וככסי ורכויו וקסוע וכמקרי יכ וכו דבעס לכל יופרש
 : ףוסוליפס רכז רככו = = סז לוז 3 דסס תרותכ לכס
 כמ כיטמס תבס% סנודג יכ פודאס "פסו יכיקסב
 קנו 61: כיטמק לל לבקמס קכקסמ רתוי ותכוט
 *"וכו ךיכיעב לכי = 30 רק ולישכ * כו ךיכיעכ

 89 לכה דע :סילמשכס סילבדק חכמש רעול סכוכסו
 רטפיט סמל סעט תמות סקוסר 621 ץיס תסלפכ
 *קכוכטס דובכל .ותע .סירבסתמס סיכ5למל דיספק

 תי ורבד לע לרסק דיסחס קפמ ילכ טיבי סו
 .תלוז 65 רכונל יפוע ויתרשמ יפלכ ולכל ררבד ורמלכ

 | יא
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 ווד סיפולק ססל וככל ללככ סלויט קל וטו לז
 לפס וקולופס יטפטמלכל ךלמ (לפי ₪5 סנ * ןפ

 רכו רז 6 פרפב ססל וז סימל
 ופקכס לע לבכ ךיתוריטסט

 כרב 09 ודפ5תק
 ורכזוק' פככ < =" רטו-רש6 |

 סכ'מלקל .סלפק | תוכל
 ירכו תשילפ לע למכ :ז₪
 7 וכו :םויקק :35 395
 סיטקלכפךטקכ סנמ6:5
 ורבדכ וכו ותפכס ת6ילפמ

 : קס ןעיס .ןומרכ סדקש
 %כ >> 'ןכו ומופכמ רטוקז
 ןופכמ .רפוק כס ליסססש
 תולוכספב ויקל6ס ויתועל
 יקחפ לעפב סיפעכ סירבל
 סוסרו .ןוכס "וכ ני ומונה
 ויתוסלפ05 | ספע רכז ₪
 ומעל < ליגה ויפעמ סכצ
 יל "קולע 5ק* סקכ רש
 לע סינסומס  "סינייכעסא
 < לע קרוקס בפס קמ 'ףקל
 5 65 "פ יכסכ סזכ .(גווב
 ססל ןיסו 5 66 .תועלס

 סוקסלפיו סודימפיפיקעמ
 "קפכל \ ךועקס = סולימעיצ
 ולב לקו סיס וכרופס סכסס רכלו יכש ורקפי ל
 50 סכמק יכ לופס וכוכב

 ירקס 'סג סטלעס וררועי
 ולוק רש רכדכ ןכופתסלו ינפטס חסק 56 ליכוסל ןכ'
 רלוס ןיכס ןיכעכ טפככ סכוכת ועכקי ןכבו *וילע
 * ןורכזסו סבטקמס סוקמ לע + כע = רבד לכ סויפ
 סכימ וכ 1350 תוחכ ותפס תוככממ לע רוקץו סיכפ
 ריכזכ סו * ב1 ןעיסיופיעקש
 לס ומעטל סיכסמו וש ןוליפתס סעטכ קערפ 6
 ותעל סב * ולי 36 ענמ סעוכל ססמ לכותו  :לכ
 רועי לל ) סרועיס קזכו ץמוקס'פל 6קכ ישו תעדב

 *537 \ע תורוסל 5עפב

 6 נס רכ ימל לס (יעוכרש
 ךורטס 1עכס 65 ישק טפר 3 קיעוכמפ 'טר על יכ
 רשיס רפס 5ע כוקכ ףיס 050/71 ₪ שעוכר 5ע-וטריפמ
 "יס 5 רוט לע ויק ןושנק
 : "וכו תוקבס טובמ לע. :=5עס לכ

 ק וופז ךככב 39 פלס סירה
5 

- 

 ןמיש ישלש .רמאה | "תייחו
 ק'פכ ) יל

 ספל סקכסכ סל6ס 0
 >-םילבישסמ '6 לכב תו

 זרמ תאילפ לע דמל \* תושעל אילפמו רשב
 םכיקיזחמהו םיחודה תוחכהמ 6ייחב ארכש
 רשוקו = *רשב לכ: ור מ>-ב סכויחה לכ ללכו
 תוצמ םהמ תולובחתב יקלאח ןינעב ונופצמ
 ןיליפתה אשונ אוהו תולבוקמ םחמו תובותכ
 לציאו שאלהמ ןודכזחו הכשחמה םוקמ לע
 התוא האריש ירכ ודי לא תעגמ העוצר םהמ
 'כועו עבל פככ מיעפ'ס'לופ רוכזל כ(י'רעשה םע)
 רמול הצור תוחכה עוכמ לע די לש ןיליפתו
 וישוח והורידטי אלש ירכ יציצא אשונו בלה
 סככבבל ילחוא ורותת אלו למאש-ומכו סלועב
 דוחיה .ןיליפתב בותכהו = ?סכיניע ירחאו
 איהש ינפמ"ירעמ 'איצי רכזו שנועהו לומגזוו
 ידלת\ה ןונעל וכ קרחדמ רב ןיאש ?רנעט
 העידיו םחילע החגשהו סיאורכב תורבי"'תה
 תתל :וישוח לכב לגלגתמ ןכ רתא םהישעמב
 טעמזר יכ ונלבק רככו סכהב םיקלאה קלח

  םירועשכשה ו 6

 5כ0 תיסכ וס יכ ומייקמו
 ןתוזעס .תעכ תולוע

 סרכי ופנעמ ןיעס ןכלס

 יוככ סוקמ לכב סידנכסט
 73 פ ן5מרס בתכס סמ

 ומכו תיקפומיתלב סוסכ = דיר בכ רע 35 לק

 ליקת תועטס סע :זכ
 "סנש סמ סייל

 ₪: ל למס ןכ לע וכ ;
6 5 37 

 .טמק יא
 צ סיכול ידסל וכ כו ןיוכז ( ץזוק

 סתישרו (יכפ (תלכעס )  לו רכְכ *רכו תיכיכס ףסוכו
 סישר + סתו6 סתיפעו 'ס תוכמ לכ 6 6תרפוו ותו6
 והמסו ספעמ .ידיל סשיבמ סריכו *סריסו יליפ ס6יבל

 ףטמינכ תוניכ וכ וסולופכ
 ןיטוס 'קו סירשק קחו רק
 ןונע וסמ = * צרת ילס
 * +סעמ וליל סשיכעס ריכזס
 סיסועלוקו ךזשכ ויל סעכו
 כוכב יםלפמס לכ6 ולכסכ
 ךפמי ךוו \>וז סוכל סעט
 לפוסעס תלעותס סכממ
 <1כלרס ספלכמו = * כותככ
 סזכ וירכד | וכיי\עיס ולר

 סזסמ רו לס 'פ ףוס
 'ליקעס לעכ תכט סמכ רסס
 לק6ס סמל יכ 1ע לעט שר
 תוכוכ .(םוכו ןאפכ רכסס
 ויסוח וקולילטי 650 ילכ
 טס וילכד ומיססו * סלועב
 ךס קפכתס ןיע סכסו לכ
 ןיכ יעכמס לוקפ ועבט 5וס
 *4(רס רופמס ןכלס סירעס
 :וככקמס | לוחסס ןיכו
 לע * ססיכטמ ףתוסמכ קוקו

 עפולרס קיוממ וס סז יכפמש
 תיטיכל סכל סיקו סעע [וסו *ו

 יוס :ןיכ לכת ליתפ וליטיפכ יכ רי = פיס סתישרו
 רקיומס יכפמ ןכלכ טיכסמ

 * וקיזחוימ ופל תלכתכ כתסיו
 ןווכתיו <> תוסכסו בוטס 6וס סירבדס לככ עוכץסש
 'סודבכ יפפכב קלכעס ליטסל סוטככ ןכ לע יכ וזכעמ

 ןכוכפי .ןכ ילי לעו =

 כו ייפולמס סיבוי:קס 5
 1וענקו < עטס 'פב ** דוקיס : ופוקמ רעסב ספ ןייועי א

 שדק פכ + וכו סכזו : עוקס ס6 ס'סו 'פכ * טכועסו
 פפופ ופכו *"'וכו קכעטס סיסס יכפמ + ךוייכי וכ סיס
 5ע קלומ סכעט ןוש ויס סע) = * סכ ןמיס ןוס(רכ

 ןשי 6 ןמיס ןוטלרב וככתכס
 799 קקזק סתויספ קסדמ ק5 ןיס סכעט (יסט רמל
 ועכו = = סיזקטתמס 3כ6-קר קפל סל ןיזו קגוסכ
 לגל גתמ ןכ ירח = : דפ מיס ןופזרב ילווכס רמ%ש
 עלול לכ * וכו ססב סיקנמס .קכק תל ויטוס לכב
 רטפ םוק .סיטוסס .ינסומ כ ןיעמ ומעכ .ךקכלו ול

 ופכ לככ 1



 ישילש רמאמ = תרוהי לוק
 נח קוו :וילע ותבוט לע 'תו ופופ ךלכו ותכלכצ
 וכלושיכל .סוכפ ריכסע לזה ןוטלקו = * ומלועמ 6
 ויתועוכת 'כייקפ (0) ףי6 סלעמל אש קמ לע ןוט(רב
 טעמ כ = ג'וכו רובס לח ססכ ןזכ לככ סלכ
 'פ 30כ > וכו .םורועטבש
 ףופב ףילס ויכקו קלכתמ
 לולמ כ סיס (יכק + קוכרב
 ךלכל .סל6 = םווח. רוש
 כמסכס סוי )כב כרב קמ
 ₪ קמ | 3%6רש קתעו
 יכקפ ל ךמעמ לשש ךיקש
 שייח- 75 קמ 656 טק
 037 טז תוקבטכ 6יוו6 רב
 וק5 ילמט  תוכרב ומופב
 כע ודנטו יקיקרפס6ב
 לקח סז לע וקכלמק רבכה
 סומעי סוי סוי'ק ךוקכ לול
 קלס וכתעושי 900 וכל.
 רוז 'ל לש ורופיכ ךרד לע
 ןיכלכמ .דכיכ 'פ רמלש
 = .ןועמ 15 ןק .סויו סוי לככ
 = ךרכל יול לר ויתוכרב
 תופלחתמס .תוקדוססו .תוכרבס .ןיעמ ליטת ותו6
 וכילע ויסי 6לו ןקעס ךקוכ יפל קע - וכילע םמועס
 וכל ולפכ .סינכס קכ וכממ .ודבכי דבכ שקכ קרטל
 תוכומ סוקמס סכלו לס ונתעוטי 60 יִכ סימיעככ .

 סק5 סכלס ךכופל ימנוע קעוטפל %6רטי 6 סקכ
 וספק סעוכ יקי קז ךרד לעו *תוכרבס תונמכ קרו
 סומעי סוי סוי ל ךולכ * כמ6ל וכפכוכ רוב לע זק
 סקילע סיקיט 5?רשב תו טיסת ךי6לכ סימתכ וכל.
 לככ .ק ךולכ רמו% סוכירכ סקש קמ ססמעמ 0%
 לוס סלוכעס דככת ךיקו סימעפ הע דע סויו סו
 ותכרב .סוי לככו לס ובקעושי 5060 לס וכילש
 תונפוטס ויפובוט ,תורכוס3 סכל ןישוריבסמ כור
 ומס ןטמל ל5רשי םיב וביחס ורקסו סבו די ובילש
 סקס סעפמ וכיפמ זז וסולק סיסי ךיזו .*'ס דב
 : ברעב תעקוס ץיסש סעש לע סלוקב .פסרוז
 לס יכוקתב רדוסמ סרפסמ לכ רככמ קומסלופמק-
 תוכלסכ סכללס סרפוו וכיפכ .פופגרומס .תוכרב
 סץרכס יפל וקו וכו לדתשי ךכ רחלו :'ז'פ סנפפ
 סה ססב .סיפלפתמ וכ( ןילפ סיכוט סיעיו תותכשב
 קכוס וכולע לטוקס ספמס ךרעמ ערנכ ןככו וברב-

 יקקרפספס סו סיכמו סיכפילב סקילטקלךיל

 ותבוח ידי סהב !!גרשיה אצי רשא םירועשבש
 םהמ תוחפ אל תוכרב האמ םה תוחכשותהמ
 םכמילשהל .לדתשי ןכרחאו ?  תומסרופמה
 ךרבי .זרוארמו תועומשו םילכַאמו םינחירב
 תברקמ תפסות היה* ףיסוי רשא לכו םהילע
 ךתקרצ רפס*יפ דוד רמאש ומכוסיקלאה לא
 הצור תורופס יתערי אל יכ ךעושת םויה לכ
 ונלבק א לבא ןינמה והללכז אל ךחכש יכ מול
 הבהאהו * דימת ונממ ענמַא אלו ימי לכ ילע
 קרלא סע שפנב ?רוסנכנ קפס ןיאמ האריהו
 יירות רועשב םירעושמו יווטק סע כ םיכינע הז
 "בוט ם:מיו תותבשב החמשה איבח אלשידכ
 הלטבהו הואתהו קוחשה לא איבמש המלא

 סימן.  ₪
 ו כו .ולכו סדקט תלכתס 'פ ולטפוב ורכוכס ירבמו
 ןוככ .ףתויו = + ז'פ קפפת תוכלקב סכמרקל רכזוה
 סל .תפלוקק סקמ למ סע תוקסרופמס למ רועקל
 ומיבה ירק6 יכ = * סוכטטככ ויככד סע לו רכקלו

 עיאוקה | -ת/מקה רפסמ
 ירפסמק סלשוי ךיפ רפכ

 :םכייסת ןקמ תכקק וכ לכ
 ןיויט תוממרופמק תוכככה

 עכסכ סוי לככ סמ .טכמק

 עמט .תסירק 8 תוכרב
 עסתו = יִברְעו תורסט

 תי טלטל תו כרכ .סיפע
 פ6קסו = + (כו וכו תוכיפפ
 ךכ רח6 + ועולפס) לדתש
 -* וכו .סילכ6קו םיכסילכ
 = 165 לוסס .תוקיכ וליפ6 יכ
 םיסרתמ = 6מויו .6ץוי לכב
 וכלב .ספטס | לכ רפול
 רכזכק .קרפכ | תורדוסמס
 סע קלוקש ועכו - סכעלקל
 סיכוט סימיז קוקבסכ לב
 *מוכרכ .עכט סלפתסט

 1360 .תוכרכס לככ סימיס ל5טב בוימתכ 55 ספ ןכו
 2 = > כונס ריתס לו * סלילס לכ ןשי 90 ןונכ
 סילטסל ךירכ = = *ופ6כ (נויכו > 6סכס תובל םכככ
 .פלע רבסל תנפס סו = כע * תוריפס ןמ קוכרב סמ
 לספכ .סוק רופיכס ןי6 סיעדוקק וילכל סע סמ
 ךטוומס .סע תוטסרופמס לש רבספמ דבלכווכדיב
 ןיכו תועסקופזס ןיכ .סנסוי ק6עק רפסמס .פורוס5
 ךרבי ו6למו פועומפו "וכו סמילסקל כח לדתסיט קמ
 דוע שי וכרכ למק לע ךי6 ל0יכ  :'וכו ססילע
 לע .סקולק כ ןכתדכ = * ןתוכמדוס יפ תופסוכ
 לעו = = ביטמסו בוטס ךורב רמו תוכוטס תורוטכס
 קטכ לעו =: תמה ןייד ךורכ רמוס תוער תועוקס

 וכ וטעכס סוקמ קולק סמ רסוכמכ ךלבל בייס ויזר
 וכיפוכ65 סוסכ .סטעמ ךורכ רמו ל6רםי5 ס םיכ
 י וכו ייכות רועסב סירעופמו : 'וכו סוס סוקעכ
 טץריסו הכק6ס ויסיילכוכס סיכייכעק כשש וכייכע
 : "וכו וומופ לועטב סירעוטמ * רומכ ססע סיכפןכס

 "וכו ירעוספו יווטס סע ורמסב רו(יכ תפסות ('כבו
 סרוט קסטמ סש יכ סכס6ק ץנככ סקעסס רכוו
 'ב ןמיס .יכטכ .ורט6כו סבס בורק סירכדס תוסעסכ
 *ןכו ססמססו קכס(קו ספרי ןיב תקלקכ ומפרות ומ

 דפ

 עגמהלו



 אי | ןמיס ישילש ףמאט | תדוהו' לוק
 *סכ סוכמט ךתכס6מ קץנע סונעב חלקת ורק לש
 ק6מיס רד במ הומו+ קפיס יכ וכו קריק סיכות 6למ+
 םושיס כס .סככו6 רס6 תרעושמ קלכ נסב סיור
 י6רוק ךעמל קסילסל ךווע יכ דוד 'ט6וכ סז ךכט קל
 התיק קקילסק .ילולט ל
 וכ * סרקעמ טריק סלט
 06וכ טוקה .למ6י לוו

 יפכ כו ס(רוס ןיכעל ןי6ו |
 רפ₪ סערב קת6ליק תש
 : לע ריק ת6 = נמק
 ₪5 0167 (רקת 16 יכ "כ
 ןכוולס רכד פוקו = = ל0*
 יכ ורק6כ סירבד 'פ 6
 יכ סימסר לע ןוזחל סב
 וכממ סליקמכו קסילסס
 טל יככל רזעו עויס 'תי
 רמפט ןיכעכו * ותרוכעב

 קסילכק ךמע יכ .כוקכס
 ריבעיו : כע > לוק ןפממ
 קסמה ןיכע לטכיס *'וכז
 תריקסב לוד ב עוכקמ ףיסמ
 דוד .רט6מ דע | תוכעה
 וליגו ה6ריכ 0 קס ודכע|
 * סדערב
 = ןופט .יכ סנוע5 ךיפודפ
 רמ6מ ןיעכו = = *קמס ובל
 קסמסקו .סיקל5כ .סנומ6ק יכ טב 'פ יכטכ רועה
 וכפסי 6לו ורוכיט 66* סוכייכעיכס סק שיק קכוק6צ
 לכככק תוגוקקססו :3ע | * 3 ויקסימ לכמ סל על
 תסנקכ תדסוימ .סלונ ליס קסמטהו ריס ןיכ קזק
 טרי טוקמכ .סכק6 ך9 יש 3ז9כ תיקל6ק קדוכעב
 דכלכ סכקק לס ופדמכ 656 קכסס סוקמב קרוז
 רומ6 פ סדיקעה .לעכ ויפודוש לפ רבד רט6 ביטקו
 ך6 תייקו .ורמ6 \ע 7נ רעס קלר פסנ * זס רעש
 סע ססמטק לספק לע סרוק ך6 תלמייכ בקכ חמש
 :סמ שוק רוז יכ ף6וט סוקע 50 ףיקפי 'וכו סליס"
 ויק56ל ותסכק .תפת ןפ * וכו סלכקס וכינו (לס)
 תטוכלת סקכ ידבכ .םכניו .סרו קלכק עמס סטעש
 ךפס סריטכו םעכ 95 היורה קקכותס ןוכעמ ףנוצ
 סטכס .קכרקס .סילפוסק .תוכק ןכו * יק6ק ןוטלק
 לספפ יכ *קרוטנקו םעכק ןיכע 560513 סולקת 65

 תופעב תוכדוקמ וספכ דרטתו = * קפס ילכ קכומס
 וילוכ ג: תמורקמ רוזשי 3 .וטפכ 5 ס6ש תולכתל

. 

 וקו ול ןכמי 5 וכ וטפכ ףסית 65 ףכק .+:סילכזכק
 .ףקוכמ םפכ לט סתרסטכ .ךכדוקלו וירממ \ע טקס
 תעכו .ורטפב 'ט ןמיס קלעמל רכוט וכ קכו ותלפת
 ןודק קוד ובלכ בשיוו = :'וכ\ ןפפכ רסטמ סלסתס

 וטפכב בטייקיסכ 'וכו כוטי =
 = *לכ) ויקס [רוכ קלנ א'צות אלשו יוארכ סתעב'ולופתהמץענמהלו
 וכל 26 וכיפסכט .סכוכס 'חילסהו הלוחמהמ שאימש לובג לא האריה
 סלוע לט וקידכל ₪9ליכ .קרוצש המ לכ רבעיו ויטי .לכ גאוד ראשיו

 לגעמ לש וקו = סיטי" רמאש מכ .ונגחש המב החמשהמ ארובה
 ךידלא 'ה ךל ןתנ רשא בוטה לכב תרחמשו
 כ בשה יכ םביקלאה זרבוט לע וחבש טעמיו

 כוט .ולמכ ופופ ככל רב 7באש רמכ ;ריה'ו קרחמשה ירדא ךווה
 סכומלכ וקטעה לכוס רעו דחמשב ךידלא 'ה תא תדבע אל רשא תהת
 טפשמ יכולתו סלפ 635 תצלשו רמוגו ךיביוא תא תדבעו בגל בוטבו
 וכיִרְכ סד6- תוענק לי ךחימע זרא חיכות חכוהב האנקה ונאיצות
 סו ןכו6כי קעו קל 550 ררפתו הריטנהו סעכה דיל 'ומכחה ירבדבו
 " יס  תותעכ תוכדזסמ כ (תותעבו תוככדזהמ) ושפנ
 היהיש בושי ןידה קודצ ובלב בשייו תולפתה
 תווהה תורצהו סיעגפהמ רותסמלו ןגמל ול
 כוש 6%. = + (טמיספוכעו םייחה ורוב קדצ ושפנב בשיתושכ םלועב
 וכץסבו'וכו ןנמל ומְכיִיִט תרועדה ןיאשו ותמכהב םגיחנטו ספירפמו

 קדכ וטסכב ה בסיתויסכ ץרמב הוללכ תוגישמ לבא היפרפ תוגישמ "ומלקכ רקסו

 ספי לכת  סלפמ ךידכ
 לע ותעד סוכיז6 = ופעב

 פקשו וקול תורוקה

 בס לכ לוכסי ןככו
 טוס כופיס יע סכסב ןימע
 וכול .קודכ וכלב כטייס
 ותסכסב עבוי 6לו * רומסכ

 ןווכ = *'וכו ט"קס ץכוכ> | םהש
 לע םופסס | ריבעס5 וכ

 פ6ירבכ וספעמ תקדכו ותקכס עוסילפמ סמרופמס
 י'סיכרכ :וטפממ לכלו ססירבד לכל סלכ טייס ילעכל
 ץדכ ןקדנפ ןכט לכמ וכדיב קנעי וס סופסס ןמו
 לנופט .סדפס .ומוינע לע תעדו .קקכקכ ףולרו
 קודכ דיטסס כלכ כשייתי ןככו + ןקיכב לע ותומלסכ
 רכמס 335 דסק טפסמ ללכס יפלו ** ה עמל רכוש ןידס
 = 16 קס טוט ס)כל סוס קנקכס יכ * סיטרפלו סימימל
 .קדכ ספוק +פ סרכ סויל דיססה סוכי ךיל כלקפ י'קו
 למוע וטסיר6 סכסו * ססיכועל סייסק פשירככ רובס
 יפ (י .פ יטילטכ סרומס לכ6 וכמו רפוסמכ ) * סומו
 ןיפויסרקמכ תופפוכ סס ןימס יטיסכ תולפוכס תופוכתס
 .*וכו רדסמ 'ודסְּב 62 ןיסכמ קגסכסכ וטסול0 ל20 קו
 סל6ל ויכימס ססנטסכ קדומ ותויק סע יסמט ר6וכטכ
 סוק 5לכסקש 656. * סכיכימל תושנזכס רתיל) וסכימל
 לכ ןיכ לידכסל בויכפל 65 רכסס לכ6 כמחכ יתלכ
 :רפ6 שק יקנטומו סילקסכ קמפ סריקסכ סלכ יכ טרפל
 ::סיפפ 6כ% 3דכס ווכפב 63 סג *טָב םונשי ותגררמכ

 תתלה) 1 גד וי" כ



 | תרוהי לוק
 ץכפכ סרומס תעדכו רדעל רדע ןיכ לדככ לכיס וופ
 סנוסס .סֶתַול 6ינוכ סדק :ידעלכ'יכימס לכ רס6 'זכָה
 .סילע וורכד ספ רבסס סלו6 * ססיטרפכ תי ותקבטסמ
 לע . וכרֶכ תו ותסנסס תקדכס ותרבפ לע סיסוכומ

 : א! | ןמיס :ושילש . רמאמ
 ומ תורוק סילכדמ-יתלכק חכו סיסענבכ וסכיִמל
 לכדס :וכו:6כורקו = *תוכיטסו סלעמל וכימכ ושיש
 5ק 311 6+פ יעיסרב = סירקפס לעכ רכד רס6 דל
 .-םקכס ילסטס כה עומלטכ סיפלסקמ סד6ס יטיפפ

 "וכיתמתכט פומה לק ןומ
 לקו לע סכר סוסק וטפסמו
 דע <> * פופפסס | תופכמכמ
 * 'ס עימויהקסבו סד(ש
 6רובקפ ל .סרע6 ךרל עו
 סימל .יכלקמ ןזו בשוי .'סי
 רסובמכ = * סיככ ינוב דעו

 סע םכו =*?ע מופ ןומסלב

 ללכש המו סהב האירבה ןוקתמ תואור םהש
 עדוי ץפחו סכח תנוכ לע תורומה תואילפהמ
 'והש המ םהמ לודגו ןוטקל םש רשאב לוכיו
 תרוחורו םכיאונו םבירתסנ .םישוחמ ול ךירצ
 תוחורל סייואר םיקיפמ םילכה סשו סירביאו
 ;רסירדה לכו הרובגה תדמ םיעובצל םשו
 תרמו חירבה ילכ  ליאלו תכנראל שו ףרטהו

 = לולב רתוי תוכלקפס
 ינטבסק 6.ןימ תופלמפסמ
 < סלככט דע רמףס לע סויק
 .זתויקל בורק .דק6 םימ
 סויק = ילעכק | תנרדמב
 בורק רחסו יסבדמ יפלכס
 < סוכסלקס תברדמב 1קויסל
 ןיכ :קיקיש .ןכ סוול

 '?מככקמב ןיד עב ת6דומ
 תעד כעס "כס 'פכ  סרומס
 ימיפ כב וכזעב 65 וטסירש
 [ 50+ סרומנ .סכווע ץימ לכ
 תרוכ 5כקמ דע שוסק למקס ןט .קקוזו ךכדוכס סש לכ
 וי .וכסעי כונק ןמז וקולטסיס קופכ וכ וכסכ קקימכס
 * וכו וכ תלעות ןיפפ סמ :ויבעע .וסדיו 1) תוליס סמ
 ןימ ןיכ לילכסל ןישס 'ח* 'פ ם6ר טרומק כָתְכ רבפו

 * ךרומה

 = פכ קר = כעכ .ןימ לכס ץוס ןופס * סז יכל סיפוסל
 וכל כי *  סיסופ רש פיל חוק .סנפ6 לכס ומ . ככ
 תופי .וכיטכ ססנטס וכ הפותיפ קמ לכ כ וירבל ללבמ
 .ןומכ טקבל 'תי- ומקנטס יִפ.וכרְתְסבס רע .ויסילכ 3
 ןכויס יושר וטבע סז = ויטבםמ-לכלו וירכד לכ) סקס
 נרדמ ופל ססיכרד לכ לפויכיע יכ = ויסו יטרפ לע
 ןכו "סמס לוכממ ומכו * 6יסס סח בפסס ומ \6:סקכממ
 סתרוכו ןיכעל חב ר6פ יבימכ ךלבקי ותסבססש וכרמלכ
 ןיכש 5 ָךפ ) סמויקו טלימצעל סק5 ךילקק לכסֶע
 וידעלכו י סדסכ דסוימ סכק6סו יכ *  ססיתוערושמ
 :חכס רסק קתברדמ-לע 357 קסו-ודינכ6 שיש םילו 5
 סקנמהס+ ( קכונץ פוקו ןיל הקסבס ןמ סד6ס ןוקתיו
 ותכלבפ רסס םיפ * ןיע לכ יטי6ל ססויפ סזכע "וסקס
 תלימעב .תויופרס ויפוקכ סע .ותריניב סוס :ךרכ
 תתמ6- תעידיל וז סכיב ומפשיכ]ס רככו + וכימו סיס
 סד6 :תוטעל .סככו6 ויכפ מבט ,יכ רבס לט ופעל
 ולוקח .3כל- סיחנסוע .ססישיפ לכ קויקפ.סיס ינלכ
 ןימ .יטוקכ .ולכ6-טוספ = סז קוס קל: רוטלו(קו
 יתלכס .סייסק .תסנטס .ךרע :ךוכעיו \חכ5 סד6ס
 פק גסה ,תמועב ומרכז רטל סקס פס ןיכע יפמ ורָבְהמ
 .תדסוומס סקנטסס- תנלדמ- ןורתי  יפכ סדק יפו
 רט יכימק .רחסכ וסוסכ הוס.סדוס ןס יכ םכו "סכ
 .סד6כ רוסכ [) ןכולעו : סקינע וקגלדע סכועב שבק

 םירב:אה תפיהבב בשחמש ימו

 לנכס קמ לכ >> וסו\ סכס .קכוכ לע תרועה |

 יקנטסק תופלסתק סיפייס
 סויק .ילעככ :(יסס וטכ
 קזמ בויחתיו .* סיכימס יב
 קסנטקה :תונרדמ וייס

 םהיתולעותו = <>

 סקיפונרדמ תופנסתס יפכ-סדס יטיפ ןיכ ופנחס
 וחקול .גככרס ירכדמו | * נכבד ן6כ דע תולעב |

 ףוכבד מע סטס סו ד 'פ-ויתומקלמ רפסמ יעיברב
 לכ לע ותסנססב קטע רמ6 תו ויקוסלפכ רכזל ןכ סב
 ןורתו  תסרוס .סע ןלכב לבסס רכט סמ ןיעמ סייסק
 תוסילפקמ .לככטסמו + וילע רובס קסגטקכ סדףס

 ןוקת

 ימ-סכח תכוכ לע תורומס תו6ילפתמ סקב סשילכס
 ןוקפס יקל סתויס יכ.+ץפסו = : קטע סמכסב סלכ
 =< = לובבמו רדסמ לע סרומ "ככ בוט קילכקל רדסקו
 = 18 ותכס5מ ןיוכי ץיוכמע וקלוז קנכנססו רודסס ןי6ו
 ץפססו .ןוטלק סנע וסזו = * סתלכנקו סלול קומלט
 םילכס סטו = >.ץמיס יכטכ וככפכטומכו >> טוטפס
 = ו 36 ומ סיקיפמ ןוטלק-+ וחור5סויו6ק סוקיפמ
 סישיכומק- סילכס .ססס ספוכקו = י סישיכומ וכייכעס
 סויס ימעבס \ ךקוכ .יפכ \ סוקמל- סוקטמ  .עוסולק
 סנ וכקוקיו < '3פ מופ יכסכ לקס סמ ד'ע .* יו6לּכ
 ססיש קופלוקה םוקורב -סירכיסס כיטו לוכעס ילכ ןכ
 : וקוכלסוכ ספ. םילולוסו סיככעסו סיקפדס ןע
 רוסוכ- לע בכ .טקספ קדר תב + וכו סיעוככל ספו
 6:1 5 ומט).סלבקמה םיעוכטק יג 5ע ףקטכס ולס
 6 רמו6-:כיסמ .יככ -2/סירבדב ומס סיס ליס עוככ

 וכ * סעכ6 .קפס יפו:* 656 סו עוכב לקשה =" עוככס
 וב לע בותכו - ןורנס .קויתוס ריתססל סנסכעןפ
 5 קפטמ סוס עובכק רכ'כו : ץיעפס קלוקל סיעובכק
 | כ + סמק תועי ןיכמכ עככ ימי וכ םיו* קיס ןכוב
 טיעְס ורמקב וילע עוככ סס רוקט ףוע כמי סב

 7 3 י



 רמאמ | ףדוהי לוק
 סוכווב וסט יפ3 קדר סמ בתכו = * ומ יפלחכ עוממ
 וכ סירעו(ו = + עובכ (וס וליסכ * ןכול ושרק סיכווב
 וי36 ןיפסזכ תופועק לכו עובט סוסמ לחש ףוע זו

 אנק | >> אי / ןמיס ישילש
 .לוכחתס ןיכעל סטול חסוכ וקמטס לכ * סלוכסתל
 וכו = = סיטמרכ .ןטק ותויס-סע (ילפסל וכ לנמכס
 15 סטו = >:'ט5 קלפי ט רמו ח'כ סב טס( רכוש

 כע * וקו6 סיסכוטס ולכל
 : ןוט6לס  ןיכעק 56:
 ךלעס לכ *וקולק ןמ רעו
 סע .סילכי6ל טיס םקיסו

 סלע 706 לכל יכ תקווה
 תוכיסכ .תוסולס - וטספתי
 ססו : סעכטל תושכ תומכו

 י'וכו סבטחמס ןוכס (בי
 ןוטלמ) קבסקמס רודס לכ
 כוטסל = ( סיכוכש  ךינק
 עגפו סלקע יכ * תוכטסמ
 סילכדמ .סלכ כ5 קרח

 :'וכו .טוכל סניר6ק = .סחיפ .ןוככ רתוי סלומו =

 .לרזב קרארי תוחורה .ןמ םכרעו סהיתולעותו
 ובלב ריאשי אלש המ ימכחה רודסהו קדצהמ

 ;רבשחמה .ןונש אבי םאו ארובה קדצב קפס
 סה רשאב תרבנראה לע לועה ול תוארדה
 וילע .בישי שיבכעל בובזהו םביעוכצל לכאמ
 םכח 5 לוע ה סחיא ךיא רמול וכ רעגיו לכשה
 וגו לועה לא ךירצ ונניאעו וקדצ יל ררבחנש
 שיבכעה תדיצו תבגראל םיעובצה תדיצ היה
 * הרקמה תנעטב רמוא יתי*ה הרקמב בובזל

. 

 ותגורס קטוע סוס סכס יכ

 סטעמ כככמ סטוכו סעלפפ
 לע 906. סעירוכ - תפל
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 גתפנרק גררו יפכו "ניטמכ 56 ותוכבפס תועילסו
 ₪ניס ןרמ6 סזעו = * נטומס .6וקס קוסככ ועכיקכו
 טמילט רתוי ותכוסמו קלועמ רתויסש רכוכס ורפסב

 טענה לו לכו = כע + ד6מ דע סמוכע ותזכְר קיסת
 : ןז ןמיסב סמולטת כיס ות%(ס תבוסתל

 בטיס = :'וכו קומק) תמטחקק | ו ןמיס
 = םיכתס סמרוליב וקו | *'ובו סכדעסב

 תופוסומ דימת ריססס ךרבי רפל תוכרבספ ג*ןמיס
 ּףכבקו סכוככ ךרכמהיכ סזו * תוכירע לע תוכורע ול
 ןכיסכסב ויכפ לע קו וכוט כ ריבעס) סידקי יולרכ

 6למס סמו ול .סיקס ס יול וכממ רלעכ סיסט סמ =
 ףלכועתמ לוס סזק רונה ודי לעו * וכורסס 6 סוקעס
 'ךוקעמ יס כס לוז ל קוב ןמדומו סלט םגרקב
 מ יפכ ותלכה לפכפ ןכבו .* ופכְרב רסל כ וכסיל

 ל0כתנפ ,



 ב ווק

 ,.ץטקכ סתויט * ותרקפ רספכ +: לפסל תמיתסל ךוזיס = סקמ .יכפמ * תוטלוקס .תוככס

 | "כו קלקכק תרומיכ וקנסכלו ותקכקס :סי6ץרכש | םלכב ורייכמ סקס תוכרכ שיש
 ישב .לקכתנמ"

 ט 4 , 0
 5) ופו .קוכייכמ

 כב וטפפב תורייבקו = * נכמוזמח קכְתֶה ןימ ךרכממ

 יטתופ ןכחמ 'קו ץרובק 56 סילע חבשל יופלק כשש
 קללעסל ןמוזק ליל רבכז"
 | רוייכק לכל קו סבו * וכ
 סיס סקל5 ית ילול יכ
 וכ .*רכרכ ככ ףיכמקל 15
 ןכ עו * לוע סקיל סתע'
 ו קלות "ינו סקסש'
 5 + כו רקקתו רובעפש
 ויכפ לע סיעוע סול ס(₪
 לקלקלו קפקפפ = (יקפ
 רוכעי וקרוב תודע רסמ

 יכ * ספ6ו ץטסי ןפרליז
 5כ תועעל ריקל6מ וסכ וש
 לכ 5 .כוטל ויכיעב רש
 תוסססכ שי ןכל סיעה
 דוכצתו 'דות ןקב ב כס"
 %ע  תר0וכל >> סכוכסע
 יקלכ5  סימטל | ופלובנע
 : ויתולע 006 לקלה"
 %כ /+ ךיי לכ קכסכ סיסתש
 ועו סנוטס לע ךלכפסב
 קפי לכס ק6 יערה"
 סכק6כ לוכסק ותעצ
 שוקו *סכל בורבש
 תוכרבב .נסוקס .תוברעקפ

 : בי יסכ 'זכס סיכימ יכסמ
  ילוכסכ וכרק% רע63
 קכוכס : תמרוקס 6קספצ*
 סכוכס לכ = *"וכו סכמוש

 רקעמ < קו56 = קימבעש
 סכ קלקכק סנו קתקנה
 'לכד ךותמ לכד ככסש

 וז סיתס קרכד .תס6 יב

 רסכמס ומכו = *וכעטש
 סיטיאק "דוב = : ךלוסע
 < סקס סיטלפק 'לכ סקש
 םככ = 5ע \ בופכס \ ןוטלכ
 :ללעכ 65 סיס םיטסש
 וארככפ וילמש תורומ ןס ןק * וכו ספרוכ לכל סקשמ
 יטימקכו לכ ןמיש יעיכרכי ולקכו כ ןמיס ןופקרב

4 8 * 6 . 

 7 ךטסס - ישילש רמאמ תדוהו

 *י מס ןמיס ןוטסרכ .לכווסט סמק .תר6ובמ סכוכס
 יסיכטק סתויסל רמ6 וכ יסתוכטק סע ור( סיס

 סעכקסה לתיק לז רנץס

 יפלו | יקקל לתו ססכ ןימ'ורייצמ םהש י:5מ 'נכהו הנובכ סהב לגר

 [ שכוקפ קמ רמוס ככל .ךבכ הנגחש ימל הילע ובשהו שכב האנהה

 | .סע סיפקו תוקכפמ ססכ דב המצה ללגת דאי הרטה ןמוזמ היה

 | סיוכססס רפכתי יסתוכטק רבו = - רנמויקו ונויחהש למ א ץדתאש רמכ

 5 קב סב לכוכ הארתו ךויחהש לע הדותו תומלןמוומ תה

 | ו 77" אבירשאב תופהו ילוחה ךיניעב לקיו תויר =ז
 | 25 מיט סתעו יד6מ יכעק : 2

 | .וכטסכ .כוש ורק'ס ןויכ יככ 8 = יאְרו ךשפנ סע תבשח -בכש *גפמ

 | 526 ולס טילקיק סיפונה בוט וכ ךממ רדעהל יואר התאש ךארוב סע

 | ילקפ = סלק ופכ55 סטלוכ תואנההו ייחב ךל כיטהו חהא רפי יב ךעבטב

 | טסכ סכוכי סקכס .לודבס' רובעתו הדוה <ממ'ךיסיש תטבו ןכ לע הוחו

 . "פרקיקרזי 5ו סר ול 'ה בש יהי חקל .הו ןתנ'ה רמאחו לוכעעו כ

 עו * ססרחס כי סרט>* ןחוא וניאש מו ךימי לכ הנהנ היהתו ךרובמ

 1 םימיפככו ו -- תישונא'אנה ותאנה יכ בושחה לא הזה ךרדה

 0 ןנרמא רשאכ הניכמ ונ.יא ת מהב האנה ךא

 טיפל .סינלתפתו = סיעש כרב לכ]ינע ובל לא ריקחה הלעי ןכו רוכשב

 תלרוק יע ץריכ סלטשמ הנח הב הלתנ א\הש המו הנממ הנוכה ןיביו

 קל "ו6 כע סתויטקול לדוגו ןיילעה םלוע דרס ורוא מה רעויב רייצו

 בכ עיט ןופפרכ רפוועכ לעא םכהשו טכתולעות לדוגו םחה םושיאה

 .סיקיזמו :םיפיעול טסט ם-ילודג םה ₪-או םיש מרבש ןטקכ סארוב

 550 כ וככילו = סטכעכ כו ב) וכיכיעכ כ (  רנותולעות לדוגל סמצעב )

 ו ל םהב | תלעותֶס
 עודוסיל טי לכ6 !ע .ןעיס | |
 סיכככלו = סכילו = שמע 17" 'צ"ב רח גרגר רתמכהש ותרמא רשפרב

 טומיסס דע = = = סונעפ .?77צקמ זרכיא סילכסו 5 הרובדהו הלמנה

 'עכווקו 2טלקסו לוליקלו לגמיס ךא .הלגלגו ש משל והגהנהו ותמכחב

 פקייכמ ינכט סהפליולתקו הלמגב יאלפנו הקר רתוי החנשההו המכהה

 "וכו 'לוכע קר קמכמ סל "קו) סיפססו תופכסמ סכוקס סמל 6 ?זררוברבו

 ע סקנעב ויניננב ולדגי ת4לש ידכ ?רזב בושחו םתונטק

 6% קלוטפק ישנֶא תרועד תצקבןטשה וחתיסיו תורואמה

 - 0/0 םיקיזמו םיליעומ סהש ובלב הלעיו תונחגהה
 .ופל סיסי 2 כו לוליקקו | א ןכ ונ:יאוסמצעב 0

 לנו 8 066 טל רקחס פיו להו יכ רוא הארא סא רמאש רמכ היהלו

 | 665 ים ) כוש לק6מ וכ |  רתסב 0 |

 | ו5ל רתסכ קפיו ךלוס רי ריו לסי וכ רו סלל 'ס6

 .385-יתטסכ .יכ :יפילכ ןוע קוק 04 יפל ודי קסתו
 <. ": לשש

 ל9 סשנעכ רעפ יכ .יכע



 1 מיס ישיפש רמאָמ =: הרוהי 5וק

 * טמטס וס + לו6 סל סל עכ('כס ספ כלכ) עמ
 סתפי ןפ ומכ: + רתסכ תכיו * םדסס ונסב * לקו קריש

 ונומלקס יפול יכ סע יכיממ ןומזוכ) ודי קפפו * סכככ
 * ערוְס תפט | ןכ לע = > קורופמס יכס סידבוע ויס סושימכס וסב סרט

 בק
 סוס סנ יעכלו * סמ עב רכב ךרד ומכ םיצשת ןיכעמ
 :ופר6 טרפס וכרה יפל יבש סכוסו * סעכרל ןוטלכ םימפמ
 :6וס יעברו י סתודכ סד לע סרומס םיטככ 6 ןופנמ

 לפע סכמ יט דמ וסב6'כ סס םללס ותו
 וכ ילפ ןוע וס סנ 6
 ןוכעסו * לעממ 305 וקסחכ
 תורולמסמ .ספעמל 6וסש
 תכס(ב וכל 50 ןתי ןכו : כע
 רולס | קכדסכ 'וכו סנוע
 ופיקסקכס וסל וככי6 * כז
 רכוול סלוע קבט6 תוכימסל
 ומקס 30 ררועתכ ורולמס
 * "וכ ו556מ סרותספו : סוס
 רכל | 3נ9גקכ ךי6 ר6וכ
 ו5 בכי וו סעכ ופריקב
 * סימס וכ וקוקכד'לונסב
 סדקמ וליכ"'ס ץפק יכסזו
 ולוככ ליכלל מ וינעפמ-
 ותוכלמ : ןנ\פלסלו וישולכל
 סרזנןעיו : סיעססכ ץס3-
 סל0 ₪5 תוטעל ותמכס
 רוכע .למסמ .וסו 03:

 %ע :פגר ירעומל ןוככ ץרוק <
 ןומב סלכ 05 ו דיב וכפס ןכ
 סיטעמ ףיע יכס קר לכו
 :יקנפס רויס לוע 50 וכוכו

 ובל לת ןזרי ןכו פל ילי קפתו ףפ יבר רתרסב
 ?;רדעב יקלת\ה ןונעה קבדה סלוע רבהאב
 הכזה הארמב רואה קברהפ ולופקל תנכומה
 רוארהל ונממ טפח תלחתהולצאמ רותהשו
 זררזג ולו םימשב קדתוארהבץראב ותוכלמ
 ערזמ סרא לבא ץראב סיכאלמ ארבוש המכחה
 םהּב םיחצנתמו םיעבטח םהכ םירבגתמ םדו
 לזמה עורו קרחלצהה תופלחתה יפכ תודמה
 טהמ ךוירשאכו *  הריצי רפטב ראבחג רשאכ
 ונגיהניו יקלאה רואה וילע לוח להק וא ריחו

 םכלועה רדסמ תואצוי תרוארונבו תואלפנב
 תצלו קרחמשו הבהא ונממ הז ארקיו יעבטה
 קבד ורבדל תיפסמ לכקמיקראה ןינעה אצמ
 "לגלגהו תורואמה ירחא וב הוצ רשא ררסב
 דעו סדאמ סיריחי ויה םדא ינבידיסה אלא
 : ןונעה םכהילע לחו לקרק וכבש ןכ רחאו בקעו
 םסרדסו :םיקלאל סהל תויהל הבהאליקלאה
 תעבראכ םילגד העברא ?לגלגה ררטכ רבדמב
 תולומ רשע םיגשכ שבש רשע יגשו לגלג ה יער

 .לשי עבור 26 רפסמו כקשי
 ל רפוסו כסוי סכסס למלט
 יתמ 360טי לט סקיתויעיבר
 לנוכ קידנסס ספט (כק
 קוקסכ סז רכל לעו * סכיס
 יע'מ0 עסרס סעלב לט וכוע
 ויקרטמו םודקו לוסט ?וקש
 רבדכ ץיני .יעודקו סילוסט
 יתכד ומיע תימסכ רימ סו
 * 'ןכו ןיעס טוקס רב גק סזכ
 ירבדכ ופנכוי סז יפלו * ספ
 "יקפפס יכס 510 סעטמ דול
 :סל65 רומח סתויס וכלכוש
 < טס * סיענוטס סקכ ילכנקמ
 ססיתו\יכיס סע תולוסי לס
 סיכפכ ספתבכדסכ .יגומקמס
 רקכפוס ןקס * סיכוט סיכפמ
 סויכומ רכסו * ןמיס יטימסב
 ססכ יקככתזו : די לס יכסכ
 יגזעק ףנקתסכ וכ * תולעס
 תוכסקכס קולמס סכפלספק
 תוכי קלוכגת יפס ססירסס

 < 0 ₪ םקעיפכ .לע ויס סידיקיו
 וק360 ןיעס .לכקל ויכפל ןופכ וערזרפס ותפסכ לכס
 ופכ6מ סרותקם ול ןיכע סכסו ילסוטל סימס סנעב
 לסשכו ג'ע יס רקס סמ סע ובתי * 'וכו ץפס מלחתס|
 וג סט .סלופס סלועס תפולככ סקכקס תכוִכ קיס.
 גלוק סדפ לכ6 : 2 * וכו יקילכס סק סי6מוכו סמפסס-
 וככתכס ומפו טס6ס תודכ לו םי6ס ערז זיככס י'סדו
 רפסס .פמופסל ךומס ורבד .סכטכו "6 ןמיס ומקרה
 רמוס סדסו ערז תככפה יכ 'מ63 תיכסס סמדקסכ
 (פכפמס'פ סדנ) סרמ(ב זס וגווכ כ יפוסו 5
 לסו תילו יעברו ופרס יקבל יסמ 6פפרכ ץכיכס לד

 56 ספיטס לכמ ס70 רכוכ 6% דקלמ תככטס יכרל
 סרוזפ סדלל לסמ 56עמסי ל יכל 03 קכפ 7ןרכס ןמ.
 . "רדב קלוספס תש סיכמו לכופס 6 לטוב קוכרגס תיבב
 יכרוקמס 360 יקבו-לוס יכרזקו יפפ יער וקבס 971020.

 . 0 / . ףי

 *בע + יכתזלזו יכתורו עשב סבס וכפל ור לט 1

 וקל6 סיקי סלבס לעכב יפל וכ סז רוקיככ ילומס וקווי

 וככקכס ומכו * תויכילס ןמ

 עורכו סקנטסס תופפקממ ופכ סז לכו 6 ןמיס ןומסרכ
 "י3 ג גו רומה יכסמ וכו שמ 6לויסמס רכוומכ לזמק

 יקידכמו טיקכס רסוכ ורוקוי סינוכטמס סכמשיכ * 'וסו
 סיפמ סס קל "טליקפק קס וכסי 62 לשש סיבככס יברס
 ויס סל יככולימס 655 = : סכוק ןוכל תופעל סיחממו

 זמ יס ןוססרכ וכומלכ ועכככ רילוק רכב * לכו סוליסו

 בז ומיכ6.בקשי :דינוקט דע סוכל 65 ולזקי ןוסו לכ

 5סקט .תוקמה הכפו יק56ה ןיכעל םיא6כ סלכ סיטכט

 'דכ טיכד ד סילגלנק רדטנ רכלמכ סרלסו :כ2 * בר

 כויספ סיפכ רש ללב עי =% \טט סק לבנק יעכל

 :סוכס 5לל0י בכ וזממ (כמפ ןכו* כס וופוקת ב6
 ילוט עכרלכ ןסקס יככסב סמוס יס:קס יפקופמ רסע

 תו וקבל ףקקיסתב 375 * וכו טכס רקע יכשו * בש
 תונק 8 "יספטמ סדק ב+(כוק ספ *סתמנ ידו לס לכ

 * סמ תובזכ *קב'ככ תופס בו = סויכ וע ב1" עיקרב

 לָּכָבְו י בע. כו סע סימס 50 רטסמ ₪96-ככ וסזב

 יפבעס 16 [ ₪



 5 7-0 יע יי ו ו

 ט  ןמיס | ישילש רמאמ = תרוהי לוק
 יזוב65 לחי וכ סעכ ןכ לע וכ סיריפק ריס רושיכב וקסתש
 ל6רש עבור 6 רפסמל םיכוט סעברוק:קלסבהתויטל
 סכופלר ןקנחכ זוג6סס ומכו = *\רוקסכ ססיל גה מעבר
 סיכל לפי יטכפ וקלקכ םוזיעפה :ןכ ><סיקלק וכטפ
 'תוקסמ סטש וע6ק יכב(כ יש
 ןכו וכו קס ןכ6ט \ש
 * םיזורנ רק לע יטכס קסט
 סז לכו * 5ביערס 5ע סטפו
 יכ = קולומ כל סםקי לכ
 יסיכמל קמו תחש קכיסבב
 טסו סולד תכרעמס ם6
 ימחל ביס + ןופכלתסרעממ
 ןקלטס לע סימטועכ .םיכפ
 וע תורוסל תוכרעק יתסב
 .סכיסבכו *ב3ללק יפל ססכ
 דבככ סעכר() וקפפי.קי6

 לעו *  רבוקמכ תופוקפ לש
 סיטכטקס :3זק .10מ6 6%
 כס סממ סלוע לס ותרקת
 לע זומרל יאכוקמ רש
 סקס ולומ'כיס דנככ ספויס
 לנלנכ  סלוע לט ותלקת
 לעב ךירפק רככו "ימישטס
 תסרוקב 65 רעט סדיקעס

 רפסברמא רשאכ תונחמה ךותב ולה הנחמו
 אשונ אוהו עצמאבןווכמ שודק לכיהו:הרושו
 תבשמ ח!הלה הבהא לע הרומ ולכ הזו םלכ תא
 עמש 'להקב קדרותה ולוכק הזל ךומסיה הילע
 םכינינעהמ ביציו תרמא-ללובש המכ ןכ רחאו

 ראכתנש ךחא ולאכ הרותה תלבקל םיצחונה
 לע רסא וריכהו ותוא ןיבהו םדק רשא לכול
 והולכק רשאכ ולבקש םידעריעהו רסארשפנ
 ימלוע דע סינכה :.והולכקיןבו וינפל תובאה
 לעו ונילעו וניתובא לע רמוא אוהש מכ דע
 תגלו קח םייקו .כוט רבד וניתורוד לעו ונינב
 םכהב רשא סירשקה ררסמ ןכ רה .* רובעי
 ותוהאב הדויש תוהו םירוהיה ירשק ומלש*
 ונותרובא רע דתחגשקדבווזרומדקבו ךדבתי
 'ותחה'והו הז לכ לע תפומבו ימעמ הרותהשו
 'ה אוה התאש תמא רמאשומכ םירצמ איציב

 וניתובא 'רזעו ךמש אוה םלועמ תמא וניקלא

 65 ןככו 'שלט סיטעפ ונלנטק גע יסכ סצווכו דופוק
 סיקו[ס וסיסימרכ רטוב וכקסרב ןוס3 .תוכסל וככלכוס
 מודע דיעסו ': ךלזנ ןיספ סתו6 טיכסמ יתו6ר רשכ
 ומנע לפיסיבמשכ סידע דיס וגיפכ לוס ירס * ולכקט

 פודעסו ילכו סל לכ לכספ
 לפוכס מכ  (יס = תזה
 5:2 טירומ- םילמסמ וכוסלכ
 ןס ןס יכ רכחס תעש(
 ודיגי .וסובינ רפסו סעובס
 וקבוומ6ב קידכ פוס יכופקדכ
 יכסק וקכטי םסכ רש0: סיסי
 יכקע סקויקל -1כו סילוסיס
 רתוו סידעלכו ינ6רטיס תדס
 וז סמוס ןיכ לטוקס לטקס
 סז לכ לע תפומכו "סיקלל
 6וספ סקכ קדוממ לכ *רסו
 סלקפ סמ 3כ לע תֶפומ
 .לכוו +? ןקיס למס ועכ
 שוסס יכפמ  סירכמ .תסיכי
 ."'וכו קחלמ סב ןיפס סכעט
 ים ןוסלכב סב וילע דועסו
 סת6ט קמפ:וכרכזט ומכ סב
 דוס וז ילס* וכיק36'ס וס
 < סנועמ קמ6 :תי ותק(

 סשלוק ץיק 1 = * ךלט 60 .םילשהשימו וניקלא'ה ונתלאג םירצממ תמאו .יכ טסככ:וכ הט6 ןמכס סמו
 יתמא לפורשי וה חרומג זרנוכב קרלא לב  ן'ככס פלוכ תכוכק לע 'רסי

 לכקו וסםרקייימימסס לנכס קבדה יקלאה ןינעב קבדהל הוקיש וליוארו
 ןווכמ .טודק.לכיסו = : רכש
 ומכעב 6וס *  וכו שכמסב
 ןימעל ומור (וס .סזק לכיסמ יכידיכ ןמיס יעובסב 6ֶיב
 * כב לכוסק כס 6וק+ םיכפסס ןיכ לכממק יק6ס
 סויק ססל ךיטמקל סקיעכמקכו סכותב סת ןכופסו
 ססקנב סיסודנככ סכסו"ומוקמכ רסבפיס ומכו דימתמ
 יהולע חבפמ סיסיו :וישסיכ קפ ףסוב פדקס ןוהס וולס
 לע וככסממט סלוע קכס6 .תסרכב זכס לוסקס 55
 תנסק סכ שיט = קכ סרופס ולוכק :-.קכס לע סמוליכ-
 לכ =.רכו סמכ ןכ רסקו :: קוכמ לופו סימס תוכלמ לוע
 בוכיו תמ6- ללוכט סמכ סרותס ולוכק ךומסי כ לקש
 לוכקכ וקשלוס ןיכעל ץמופו ץחכ סילומס םיכייכעסמ
 ןוככו בוכוו קנס רקס סירבלס .תליפסב סזו * סלותס
 לכז ןופלס טז תמגודו 'וכו וס ןמקכו לפיו סייקו
 תומורפס ספ ץוחכס רכדס ספו ורקכ זפ ןמימ ןומלכב
 וולע ץייעיט סעע ץוסכסו ולקקכ 'ט ןקיס סוכ) * כמ

 יוכיפוכס תרזעו : וקומדקכ
 ותמנטסכ .(דוסס 3כככ ןסכ
 ומעמ רופספו *וכיתוכ6 לע

 וס | ירס6 כמ(כ סשס יכ =

 55כו "וכ לע סישי ךרכדו זרועו ךיתוכמ 36 עמשו
 תערוכ סרופי קנמס םכמ6ַ וכ לוקס סע ססנטסק לחי
 526 סימדוקס וירבדכ ןכו .* סרוק תכיתכב וכתוב
 יפפכ דסי סקיכס לכ וכו ותוקלפכ סדויפ שוקו ורק

 ינבב

 רוקו וביכובס לע ותסבטסבו ססורמלכ ןייבס רפק =
 = * סילכמ קפינוכז קוודסבו תוקלסכ ןכ סע 65וקעמ
 ילוכו וקומדקכו ותו סדויס 6וקו רקסכ ספ וכ

 סילכממ פמפו : סיפיכ םסל טעיו וכו סז לכ 5ע תפוקבו
 ל(טס לע קפומ 6וספ סמכ ססדוס יס = "וכו ןכסל לב
 ןמיס ןומ6רב ורמפס "וכו קכדס יק550-ןיכעב ::רוקפכ
 = סיפלקכ ונסכ%ם לוכעכ 1כיפ6 ודוככ תורכסתסו כ
 ילוכו קכדס ורן רסבתי סו יפנו = "סל יככמ סלגס
 ךטפכ 6 םי סו יק36ס ןיכעב רמ6ס סמ רושיכ כ ץוסמ
 סקנמקס ןיכ לידכסמ וכויכע סוסו ללכס קב וקסלל

 קדקוימס



 רמאמ | הדוהו לוק
 בייקתסו יקומו6ס לכל לנוכח ןובו 56רםול תינקוישמ
 ןכ-ףסוי יכס ליפס עומרכה: ןגפ'6[3 ןכמ 'ןכו'ךוקסל
 ק3ו5'ךמוטק ל םלפולוכל "סולק 6לקק סופמלקו6
 ףכת וקמ וטלטוריכוי סווסיוקומ לכ ןנוזיכ וכ'6 קלפתל

 < רוק ו - ןמיִפ ישילש
 רפואש ןווכ .רמופ רומ6- דיחי ןוטלכ וכימ * סובל ןושלכ
 ₪קודו-טןןספק יוקו ל6לסי לכ רוכעכ 6.650 ותו רמוס
 ןויכפ סכר סכרב לכ ףוסכ סיכל ןוסלכ ולמ6) לכויש
 םוחפ ןופ לומב בויל םיקכס וכקפט סע רככ סילססש

 ויקי לקסכט הפס
 יכ5 ןוינקו ימ ירמ6 ןוכרל

 ךימטו + י36ונו ירוכק ךיכפל
 וסייק סר סווב קךועי טל
 תוכיפסה לכתב וכו ספפמ
 י\וכמדנס- רסלכ סוןירזטו
 רססו ס ןמיסירכד רט סוס

 קכק 1'קכ\ קעכסס תקז

 "יסמסמס ורבו6ס לכ ינפסה
 סקמטווכירסו וזירזב ותוס
 יפבמ סלומעס תעכ ולמעיו
 לע סלפפמ רומעוו : סלכע
 ' םרכז סלק פק סיכה
 ורמכ'ס ןץימ סרוכזס לככב
 טבק סיניעס תוטיכמ)

 "וכרבכ:וכוויכולס ש דכעה
 ותלפקס לל י'וכו תוללוכס
 סכוח וינע תלוטומט 'רכוכס
 555 ?\פנוכס .תוככבכ יס

 םומ !דבוע תומואה ראש ידעלבמ לארטי ינבב
 קרגעיו לאשיו-הניכשה ינפל דומעל וילע לקיו
 תרולכתב קדלפתל ?רלואג ךומפל בויחהקרו
 דומעיו ונמדקה לש>רכ תוזיהזהו תוצירחה
 תרוכרבב סרכז סדק רשא םיאנתה לע הלפתל
 המב חלפתהו השקבה יפ לארשי לכ תוללוכה
 רככו תושרה ןמ:אלא סניא דזחזה וב-דחיתמש
 תווהש !מכ הלפת:עמושב סכוקמ הדזל ועבק
 קדנושארה קרכרבהמ ובל לא ןחיו *  קרצור
 םיקלאה תירבשו: תוכא תלעמ תוכא תארקנה
 רמוא אוהש ומכ-שומי אל םלוע דע םהל םייק
 זרינשה הכרבהמו * םהינב ינבל לאוג אובמו
 הלשממ הזה סלועב לקלאל יכ ורוכג נוארקנה
 'יעבטה לע.רחש'בשוח רשאכ וננואו חדמתמ
 "עבטסוכטל תלוכי 'תירכ ןיפסומדיו מ םוסנ רשא
 סכפכ .רט% סוטבטק לע .ףוקס כו = * סוסכ לסל

 .936 ךכ ר06 .ףיסוזמ קב
 .ןויכד 65. סכלכס .ענמ(כ
 עכמ6ב .סיבר יכרכ לופס
 .5ע  ףיסומכ 0070 סכרכס
 * סימכס וכְקתַט .עכטמק
 וס לוט ס(יט יטילטס ןולסו
 לע 56וטס ןוגכ .םממ ןיכרכ
 ותיכ ךומכ ומ :סוט ספוק
 "מופ לוכי וכ (כויכו 6פרקיט
 עכמסכ .וליפ6ו דיס .ןוסלכ
 ס6/ילמ0ד וכווסו < * סכרכס
 "זו וקיכ ךותב פלוס ול של
 כיכוס לו: סיפוחס  תכרבב
 6365 סכרבס .ףוסכ כב
 לק6ק סקס טילוסס כרב
 'כרבס ע5מסכ יפסל עונסמד
 %ככס ןויכ/ויכרכ לומב לוכי
 רקסיס: לוקו סעשויפלול
 מדי 60ט קיפי ןומ)ב וקו

 הצרוש תעב םיתמה היחמ אוהש ובל לא ןתיו וממפלוקנפק לכ6 *35כש
 | סכי6 טרפב | ווכככ ליבטב
 ןוכלקכ סכלרס בסכט סמ וירכד ללככו י'רכו תוסכ <
 סירכדס לכ ק50 .תויטנמ6ס וכרככ טיס לפ קלפק
 : ןפכ רוככס וכרכלו סיס םיש ינפס לכב תובס ומכ ןקס
 (ופ ל וכמש ןידמוע ןיש'פ י'וכו סוקמ סזפ וטבק רכבו
 כרד .סורב סלוטו כר רמ6 * לפס עמופב ויברכ סד6.
 סל6 16וס וכמ6ס  יפע6 ברל סיונסמ ליס רכ 2סומש
 טכרכו כרב לכ ףוסכ רול 0ב 5 ספק עמומב ויכרכ
 ככ'מ6וט6 רב 6ויק בר'מ5 רטוש קכרבו סכרב 5כ ןיעמ
 ו םי ס6 הלפת עמיסב ויכרכ סדח 56ופ ורמ6סיפע6
 'סנרפל ךירכ ס6ו סילק םכרבב רמו ופי ךוקב קנומ
 ורמ"ס פע יומ ןכ טמוסו'ל רש * סוכפס קסרבכ'ופס
 ופנפת רחמ מול סכ מ6- סלפק עמופב ויכרכ סלק ו

 סבוי וכוכר סט בתכו /\ * רטוש סילופכס סו רלפכ ו

 "בנפת עמוס תכרככט 5 סיקכס 73 לק[ הוס ןיכעמ
 עמוס וכרט .סנרוס ןי:ע ככ ויכרכ 3כ 3ו6ט לוכז
 וכפס ן לטו = * סו:קק ךכלו םיכלכס לכ .תללוכ קנפתו
 סכרבו סכרכ לכ ן-פמ סבלכ 50 .ףיסכ רטו5 כ ס%ש
 ןקושמופפ ןויכ רעומ סמ וכרכמ סיסו 9לפ יפו רוש

 וכקתס .עבטעב-\ ףימומכ
 ףוסכמ דס ןידסו:\ סימכמ = םע |
 לוכי-ןוכרפ ויפי רק: ןוכ ןוברפ ויסי סקוק ןיכ סלפתס
 זוכר ןוסלב ןיב דופי ןופנכ ןוכ וכוכרכ רמומו ךירסקל
 סע .ודכ טס ירומ ופמ רובכ וכרכ ןיכ סמ ווכרב ןוב-
 גטכת :ןפ-ךיכפמ: סז לכ  יקדמפס תחו רובעב סוסו
 וככויט יול סכיסב וז 5 לע עדק ןעתלו רכסס יד3
 קכרכסעו 1 פסבמרס) ספק תובפקכ סו יד רסווק
 סכעמ סנש קמול סכול = ובו תורוכב ק6רקבס תיכסס
 סוס סנועכ \ סיק\55 יכוז סכיסכ תמש וכל 50 תי
 רטפ6- + סוסכ:.רש/ סיעבטס לע סוקס = :וכו סלסממ
 | "קי וס יכ-ומל רפל סיפוסומופס קפססמ לע סז כפל
 קוכוס :ץויסנקס + למול סכור םוסכ רפ6 סיטכוטק לע
 סקס תויעבטס .םוקנעכס יוילע :ועכטורס סמ סל?
 סכס .ךרכתי .ופויסל  םוקי 55 סכסמיסעכט יכ ובטסיו
 סופט יל סליעל דעל סדיעעיו סדק יכק ססל סכופ6ר
 תחש 6מסככ ולופיכ כסכוספ סמ וס : יוכטו ףומס
 * סועכטס תוכל .תלוכי ךרכתו וכ- ןיסס ומדיו מלל
 .רט6-סועבטס לע ףוסש וכ בוקכס ססכס וכיעב רפכו
 בתי סוקפ סיפוסוליפסנכסחו יכקרפוכמ סמוכסו סכתכ

 לתעוי ל 5. כ ₪



 תדוהי לוק |
 ןומ6רכ כוומכ וכממ'תוליב6ו סקכיתכ דנמ ססילע ימוע
 יכ ונקסטסמ קת יפל סו םרפל דוט רטפמו *6 ןמימ
 תדמפמ סלטממ סוס סלועב םיקל65 טיס ןימסכ וכסכ6
 טילס ךרכתי (וק סכמש יכסייעבטק .כעלס 6% רטש
 כט6 סיעבטק לע וכנפסב
 16+ רומפכ סייעבטס סוסכ'

 'סו "לבתו ףרוכס סכתמ 6
 ץופסי רמ6 5כלו סקי קו ןחב
 55 לכווס ליכ רמוסכ וכי
 וכ ןיטש סיפוסוליפס רזנכ
 : םיעכטס ץוכסל לוסי תו
 "העכטק'סקקש קז קחול סכ
 רוזני'וכרסס ימכס לככ ימ יכ
 רדעסספ וכויע סוקיו מוש
 סורק ביס = :ןוכטסל ןתוא
 דירומ לע ותלוז 6 *וקלוזו
 תריכול יכ לטסרוקו ספנס
 ץפס | לכל 'פעו .ןמז 036 לכ
 +5 קרפ תויכעתב רסוכמכ
 יותלוזוירוסס ריקמ וכפקבו
 וק6 סיולכס :5ע ותפוז מס
 סולוס פולו סילפוכ ךמוס
 "ירוס6ריקע ו רסכ-סלכמו
 ךטשכס ורכד לופיסז לע יכ
 תסנב יכ * \סרטורכב ומיכעמ סו ר6כזוס רככו נסב
 סקפ סילוס6לו לוכד סייוכטל .6רק .סירכמש ל0רפו
 סללכקקט סותעס םויחתל סג קז כסויט קספשו יסוק

 :סתלוזו עטילו וקולש ודי בע וכתמוס יכייכעמ שיק
 וככוימדל סיכפ תוריכסמ סקס לכ == ופו קוקלמ סטטי

 יכווכעב :ןוימדו : ססי סולקס תי /1) סוסיט .בוטסל
 תויפופ כרס כוסי 00 ול סלילס יכפובק קוס סלועק
 רט6 ס תפודיק כרכב סככוכיו ךורדי ותטקכו טוטו
 :'וכו וקטידקיו וקממורי קכ
 לע לכטס וריכ נקב ומוקמל וסקוזפי סייכפוב סיכייכע
 = + ףלפו דו ונע סרופס יכויעל ףוע כו ןויעדק
 : ודק יוכככ 'גיס יעיברב רכז 156 תמגוד סילכדו

 תוסרכ עלטס רודסל סעט :ןפוכ
 תעוהקל תורוכנו תוכס ומדקוס סמ יכפמ'פוכןמלס
 סכומס וככלכ .שירטסל וכברכוס סלח יכ מטב ססס
 לוק וכל שיט וכלכ6 רלכל .תירותוכלמו ומוק36 ןמוס
 ןויעס סדלפכ סככסל טולס וככרד ךכ לס+-* סוכמל
 סכויכעב ובילפס רסס'קו ותופמולו ותטודקכ לוקס
 נופפסב סלדס סכקשע קיס .סקו " סיפוסומיפס ב

 ::וכו סֶקכ יכ

 ישילש רמאמ

 * קור לפסו

 בישמ ןכו םייעבטה תרשקהמ ;דז קחור סע
 ותלוזו םירוסא רלתמ וצפחכו *ותלוזו חורה
 רחאו *רארשי ינב ינינעמ הז ראבתה רככו
 אוהש תומדמ טהש תורובגו תובאב ןימאיש
 והממורי ינפוגה תרזה סלועב .ק\לתנ ךרבתי
 רבד וב הלתי וא והגישיש והלדגיו והשידקיו
 איהו ךרבחי םשה תשודקב םיינפוגה ירופסמ
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 רכד וב תוכפסמ וממורל וכרכוט קזכ קרי יכופסתס ןמ
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 לע | לופימ יפמר בוטס סדז ןי6 תוינעפד ק'פ רועל6
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 סלפתס ילכתמו :סיכפ ןוכל
 רמולסת וקז * וכו תיכעכס
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 וככ:6 לז לכ * בע | *סוד ןכ ףכוכס יכל יכבל 0
 כוטס סד6ָל  סכיכק יכ6טל קכרש .ויר בד ליפסל סוס
 ףוס וכ םנויכ לע ףכתס רככו לטקס .לככ בוקפו (ןס
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 ברעמ ןיבורס בכ ווד יכב (ביכסו יכב (כיכס ליבסכ
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 .ןויערל כומס ותכוב (סכק סכמ6 יכ יססלו קב 6טסי 55
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 תועב ןעו לח (ישיכןוכיש 3 יופויכ כס לוק סיק'פל
 וקמדק 6כלמ ימק לועיל ןץמלרטמו יבלכ ירסרסו'מווכ
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 "ןקקיו  יכפנ סקיכ קילל רוטק קכפפ ןוכת סיכ ןיכו
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 ותלועפו זקס וקכט סכסי לכ ספכק סוס לועב 6ברכ
 08 יכ למפה סוכ ןיפו יךולפו בוט ולכט סלועב ויכפל
 כע"ב ורמפכ *וכו קוס סלועכס דועו | : קלכקו חויל
 וכמפ סלועסרשו = = בר ידימ סמסלעכו קוקקרלפ

 :סתויסל . סינע ומיכססמ סרוקס וסרזגתס קמ יפכ ל
 תלעופ יכפ לע ,תפסטכס סלועס יס סיפ 2ע סייק
 וינע קיטי למסכ קו לע וסובו ולכמ יפל טיפו ללכס
 ץיו לישוק = לכס קלס = = : סילולפכ ןתכו סלותס לעכ
 סע יכל קפק (לקק5יושכ לכס ןוקיק פוקס קלקכ
 טרפכ'ןמכע 3עותנ ותוש ץיכוסכ וילע ומס שלקי לש
 *.ןת6מ-קחז קפיס כ לק ותויק קכיקבכ ל זל יכ

 סכעל יכ



 רמאמ חרותי לוק
 ומכעלרעוהל 65 (יבוס בלב וקכעל ליעוקל סכממ יכ
 < סכס ותו סל ירתוו וספכל יטומוג(יכוסולכ ל לכס סש |
 רומ6מ-.סז 2עוכ6 .6קזלו ל)כקו ,טלפק יקזכל קרו
 = וכק .סורעכ סוט5 ותינל בר ענב .עכוב .יוק קיקבש

 ונק ש  ןמיכ ישילש
 יקל בעל .תוופ6 בסיזמכ לכק ועכל 6תעפס 7
 ןנכמ 5ככל 6תווסש ביו קיכיגכו וקוימיב קידכ לב
 למונו וכתוכועמ 6כודמ וכיעטפמ לל\סמ סוסו ביתכד

 ןסמכ 6077 סתוזקש וקרובקבו וכל %פרכ וקרובחבו <

 טוב תכעו 'על ףכמ לככסל
 סוכל :טימע .תוכק ךתיכל
 ריקמ ןכמ יכ * ךטפכ טוקו
 וכ "ככעי ץפע םופכו ענת
 ותיכמ :עככ .עכוב וה 6
 'בככס תיבק לסמ לע * "ובו
 וכ יקיסס ןעזכ וכפל
 וקלעותל 0/0 וטפכ 6
 'ועוס רכבל לדקטעו יטרפש
 .6ו ביו6ס ןק וב גטסל ותוב
 קז .תמעז ")לכס ל וכל תש |
 "קיבל קט .תכעי 06 סכומ<-
 לככ לדתטס ומיוכב לע 06.
 "וברק ל כל סוט ילכמ קוק
 ירסש סתכיסכ .קכלסס לכ
 "ץפב יכקוע סלכ ופיפכ ךויצ
 סימע וכק 9/1 תיוו.ןרקכו6
 ךתול בעמ .ועכ סכהוי סיב
 "טוס סזכ סקס יכ עדת 0%
 לכו ככול יכ  *ךספכ+

 לכה קלחמ דיחיה טכלעתיש דועבו לכה קלח
 קלח תווה רשא ורובצ תרנקתרב שיש אוהו
 לע תצטוח אוה ומעעל ונריתוי יכ בשחו ונממ
 רובצה ללכב ריחיה יכ רתוי ושפנל 'טוהו לכה
 דופקמ קיה ולפצ ףוגה ללכב דחאה רבב
 רספנ היה הזקהה לא רצוהשכ ומד לע עורזה
 יואר ךס+ ודספקרב עורזה דספנו ולכ ףוגה
 לכה תנקת דעב תומה דע רעצה לובסל דיחיל
 קלח תצוה דיחיה וילע ןייעוש קרממ ץוחנקרו
 תולש ינפמו = * ונממ םלעתי אלו וננתיש לכה
 ארובה וכ כ הוצע השקהה וחגישתש רבד הזה
 אוהו הז תלוזו תונבדכהו תונתמהו תורשעמב
 תותבשה לשעמהמ ךא * תונוממהמ לכה קלח
 *סחכ אצויכו םילבויהו תוטמשהו םידעומהו
 * תוחכשותהורכרבהו תוליפתה םירמאמהמו
 :היוארהויהחמש ו דאריהו הבהאה ודמהמו
 םחבש תעדאו לכשה תשקב תושקבהמ ידקהל

 :'פיג* ,

 וקקכו = לעוכד = ןיקפד
 [פווס6 וכל (פרכ רובס
 שפובד ןיפייס לכל סכל ו
 - לכס תכלת דככ : כע\וכו
 ןוקיפ .סומ ךטליש קמ דכמ
 וקו = : לקעק (וספ .יללכ
 * וכו ץוקכסו ויל ךמסמ קמ
 ולדוסל יוטכס רקע לכ
 ןוטל וקו ףקות לככ וול6
 ןמיס ןוטשקכ ולכ6 לגרומ
 * 1עו זי ןמיס .סזכו זפ
 דוקו לכ יולר יכסזב כרו
 ויפע = 3טועס רקלס .ןתימ
 .ןוקיק קלעו ןעוקל רוככב

 . 5 ושל סוו :תומלסב לכס
 רטכקיס ועכ .ויכייבע לכב

 ןק .סיסעמכ ןק "ןוקמכ ןס
 יסולקב ןכ * סילקקמב

 שי לכל .יוסכ 056 )ככ יכ
 תלעועל זקס סילטימ לכסי
 כמת לט6. סעקכ .תיסרו "יכרע רשי לכ תווסל לכס

 סנס יכ, *ךמע סו ךתו=.

 ריעס תועוס כ גטמ רככמו סוססי ביולסו סכבפ סת6.
 תובסו .זילפע דע ץ96ל עוביו לופסי סב רט לכ סע
 תוקתב תלעופ סמו ססורסס ל5כב וס סב יכב רמ6-
 50 עול סיסי וס * וגו קעופ קיקמ ןכ6 יכ 01 ךמנש
 תו ותלכו ריעס לכ סע וסלקת רטלוכינככ תסילס
 ןוטלכ .ספירכ ןיכעמ תוכס סיסו 16 ויכבל פסו וימע
 וכויכע סושו סיטרפמס וסורשיכ ןכיכ סולל סנְקמ

 6טופו לכס לע טוס פוס .ולמסכ סכסירכזט על <
 5ְַכְב 0סהבסכ רזככס לכב דיסיס וכ : רתוו וטפכל
 בוב ןכמ סקכפ לפטופ סוס ןוימלס סקופ "סו ףובק

 ןיטתכונב 10 ןיערמב סוקידכ ןוקספפיד קעטב סש |
 לכד יבוש לכ ןורטכתי .ןידכ סלע 3 לרפכ5 ןיגב <
 לכד ףתעסב (ףונס ילכיס לר פוב יפייס לכמ ןלכמ
 סדק ספייס וסוילע (וירס ינס ערקו וקפעכ ןיפייס
 * פורד ובעו וסלכ ןוסקוסד .ןיבכ 06ק355 ךירטכיס
 כל (פווסס פס ןילכ 6 סיכיזוקופסו יקלק ףעורל
 סע ד ןופויט ןוכיש קמע יככ יכס ףו6 * פוב יפייש

 דק לכ5 ונ6כו = < קזכ סז

 וקלק שופ יכ 036 לככ קלטומס וקכוק סילטסל ססמ
 תכיפכ יווט לרי'וכו ףבד סיס לט וכפמו : שוקק ללכב +

 פטמכ .ויכבד לכלכל וכל .ברע ימ .יכ לכס קנס
 הופ .ןפילו זמ שיכוסל 6טקי ית\בל יוסרכ סרעסלו
 קדניט דע ןנוקבירפוטמויפעמ לכ ויסיו וזלכו קסועב
 לטופס זקלש פוס לס תעשב לכס קלק סט סֶילע
 סכר 'ופ5  *רתוו 6לו תוקפ 65 ףוסק .ללככ וילע
 וכמו סרות סב ספרסו .36רש 6 .תוכוב סוקעס
 רועפה ומנע סדפסוסתופ קטעיטכו ןגוסכ סורעוסמ
 סקמ סלעי זש | י טפכ לכל ושי רטל .לכ ומס זס
 ומעמ .קופ6.קלקו 36מ סד6 כס סז יכ לכס ןוקק
 סכטסמה יכויכעכ לכָה קנק .תרעמה סתיסו לקכככ
 סע וס *  םיכמל קנסכ קסעשסו = סטעמכו רוכ7ֶסו

 תוכוממכ ךלוקו רלכמט וסוו > ותלוז 6 ןוממק וובזכ
 ןתמוקכ ספ וירבדו = קודקבו סירמלמבו סיסעמבז
 סמ :וכרסיב' סטו 'ב יס יכטב ו0רבו ןכויבכו ןתעדבו

 "וכו תוטקבסמ סילקספ סוולרק) :ךרוטס וינ6יכסש
 לככ



 הרוהי לוק
 םידקה ןכ לע וידלא לא ברקתהל םדאה עוני
 קרצור הירחאש .המ לא הכומסה תערה ןנוח
 תרערה היהתש ידכ הבושתב הצורה רמול
 ומכ ;ררובעהו הרותה ךרדב איהה הניבה
 ונכרקו ךתרותל'וניבא ונבישה רמוא אוהש
 םכדאל רשפא וש ונפמו ךתדובעל ונכלמ
 תחוילס לע ללפתהל בייחתה עשפו אטחיתלב
 קרבקמה ןונח תכרבב 'שעמבו בשחמב אלה
 תרדלות תראזה ;דלפתה לק ךמוסו הולסל
 וב ונחנאש הממ הלואגה ששהו קדחירסה
 * םרשי לאוג םתוחו וניינעב אנ האר ליחתמד
 תושפנהו םיפוגה תואירב לע ללפתי ןכ רחאד
 תרומשל םנוזמ תונמדזה תאזה הלפתל ךמוסו
 לע ללפתי ןכ רחאו .* םינשה תרכרבב םכחב
 ךומסיו דארשי ופע ?חדנ בקמב תולגה ץובק
 קרמב יקלאה ןינעה רובחו קדצה תוארה ול
 ןכ רחאו *ךדכל התא ונילע ךולמתו רבואש
 ךמוסו ןורזכ םיאטוחהו םביגיסה דעבל ללפת*
 "יקירצה לע ורמאב הכזה הלוגסה תרימש הל
 - תובש בישהל ללפתי ןכ רחאו * םידיסחה לעו
 ךומס ללפתיו ותניכש םוקמ המושלו םלשור* .
 /'ימלועה יכרצהמ םילשיו דוד ןב הישמ לע הל |

 עמושב תרולפתה לובק לע ללפתי ןכ רחלצו
 לדנוכשה תוארהל הל ךומס ללפחיו * הלפת
 יאצוילו ידיסחלואיבנל התיה רשאכ ןיעבןיע
 ןויצל ךבושב וניניע קרניזחתו ורמאב םירצמ
 ובלב בושחיו ןויצל ותניכש ריזחמה םותחיו
 ריעאכ החכנל הוחתשיו ודגנ תבצנ הניכשהש
 ערכיו הניכשה טתוארב םיוחתשמ לארשי ויה
 תללוכ איהש האדוה תכרבב םידומ תועירכ
 םהילע חבשהו רבתי אוובה'ובוטב האדוהה
 ידכ כיתה איהש רלש השוע הל ךמוסו ודחי
 * םולשנ הניכשה  ינפרמ ותריטפ ח*התש
 ;רלאש םוקמ ילראשנ אל ירזוכה רמא כ

 לכ ץדאור ינתש ינפמ
 יתייה רשתצו םבירדוסמו םבינקותמ םינינעה

 ;ראור ינאש קרמ טועימ אוהו סכילע ושפות
 ינתובישה רבכ אבה 'לועה ןורכזמ ביהולופתב

 רילע ְּ 0

 ישיכש רמאמ

 ןומ6רב קיפר וקכק םפס סכיכס יולג לט סו ןוכעו :* כ |

 תופילכ עיוסיו * סמט ןייוטי סכיכטס ככל תווסקססס

 0 כ  ןמיס
 טלמע נווט ךידססכ 'כ 'פ קל נמכ ןכבר וסוזידק רככ
 טכמ6 .* קמט רכוומכ ןפוכימס דס סעט לע תוכרב
 :1ו95 קבולקק תפס ךלד לע ןרולס סיעטק רכקס
 | 6וק ליסקק'סנפ ס יס סלק רככ -* קטעמבו סבטסלב
 | ₪קופ6 תוטכמ .בוטתו מסכ 056 ומכב .לסכסל יוכמ
 | ןכפפ 63 ספו יקטעמכ ןיס סבטחמב ןיכ רוטגס בוטת
 סיפפ\ ףוכויעלס רוכב ר\כעב סבטסקסמ סבוטתק
 | ספ וקלכסרוטלס טס טימססו + וכו ס) סלקט קשב
 | סלכות 6לס סלכקתו סיסויערס לע סדותתו = * לכ
 | ₪וק קוסק סכמ יכ = "וכו סטעתש ןכס לכ סולל
 | לעכל .ןורתי ןיש יכ ויתפטכ (טקיש דיםקה ןכמקמ
 | רכדכ וזוטססל וילע רכ נתמ סד לס ורפי ןולו ןוטלק
 טק 56  ותטרכ וכטמל ויל6 לככתל 6וקמ ומכ תפס
 | לכ .ותומו רוד רמ6ק (רת לק סטעמסו סכעסלס

\ 
 בוו6 שטס 65 תו לככ רמ(כ כויש לעו יפ רובעי
 | סילקקכ קל קית כ סוס ורכז סלעסס קו : * ויתפסב
 \ תדלוק = :וכ לכתסמל ןוטלק תפרוסכ סרכעס ךרל
 'תו ןקויסו ת6טחס רסס ילפ לכ קז יכ * וכו קסילסס
 וס ותלמסכו ותכס(ב יכ ופיל ןתסולס דסס ריבגמ
 : רורמסכ יכ * קוספססו סיפובס .תוסילב לע |: וכל6ני
 וכו וכעוטוס ורמטכו :סופו נק וסילבל ןווכי'וכו וכספר

 305 ורמסב ללוכס וכוטל קלוי ןכו תוטפכס .וסילבל
 וכ *"ימלועס יכרכסמ סילסיו :וכיסולסת לכלו וכיתוכמ
 וימוסלכה יכלבכרפפכ ןלכ סכס דע ויתוסקכו ויתולסס
 םכמ6 יזכו ססוכטה 36905 5 ךומס ללפתיו :תויכמוס
 סכיכס ויומ .וכסוכ כס סלועס ןיעמ סכ םי וז סטקכ
 ןמוסב ר5כתיס ומכו ןויכ 'ס כוטכ ופרוךיעכ ןיע רסס

 תופסוב וילע .םי דועו = י'זיסו ' מיט יסטכו זכ ןמיס
 ןינע .ןכ סנ לכז כ ןמיס ןופסרכו | > "ב ןמיס יעיברב

 | 5 יככ6ו = * ףוסו קנסת ססדוק פועירב "זכו סידומ
 = * ףוסו הלסת תועורכ סלעמל רכז 6 קמ יכפמ יתעלי
 ססוס סל%ס וכלב 156 רע ןילמוע ןיס קרפכ ילקש

 < קכטסו : ףומו טלטק סדוקכ ףופו קלחק םוכסב ןקכ
 = =:"ןכו ךרכפו סלכ לע ורב * ולסו סקיטע

 פק ףוסס ימ יכול ינמומוטסרככ = ם ןמיס
 < קפכ ס!ככ טז לע קכיסקה = * רכז

 < תופרס) 05 ךוטס .30פתינ ולטלכ  סימדוקס וורכד
 = סע ט360 סולכדה ויסו  י וכו ןועכ ןיע .ספיכפק
 :ורכד רט65 76מ. סינורק . עכטטכב (קספכ 5לככס

 | : רקע ףוס דע דק סע ןוטלרכ

 == .אכ ןמיס |



 ישילש רמאמ | חרוהי לוק
 כרס 30פפמ .סוסס ומ לכ יכ ורב 'תָרּוקב ירווככ ריכזזס קמב לכ = לזכרו(יב ךפימ% אב

 |" ולטממכ \סכסו ,* סוס לטקס ת6 לכ 0 רעפ ולישכ * כו לסקס :'כו .וייסכ יק36ס רוסכ
 ונכ6 ותוליצק ךותעו ךלמק סע ליצר רשיו סת שוקק םושק טיסו

 .זטכ ודימ ןונכ תפקלו ותסכט 36 וכפל וקרועפכ סיסישו

 ןמיס :

 "'* "ו סלוע 9 וכל 36 כ רט6 סד6 יולק
 "ותיבכ ותביכס תורטסל (וכיס וכממ שקבמ סיש

 (תיירכב .לולכ .סישולימב .ינימסב ןלקזו ספמ וסעס

 56 ןרק5ו ססמ שכיו ולמס לע סיכסב תרופ לע תפסומש

 לכ 56 ק דוככ ריו טעס ת6 וכרביו וסניו דעומ 6

 וטעכו תוכברקס לכ וכרקס ןרס% סרט ןויכ * סע

 רעטכמ קיס 56רטיל ספיכס סדרי לו סיטעוס כ
 סלריו סיקקר ופקכו ומע ספל סכככ דימ ור>0 דע וכ

 כ סככפכ ותעפכ מלט קדועסכו * לפרש קניכמ
 - "ותדועסכ סיסיו ופיכ ל 6וכיט ורימ תו םקכ 'פי וסל

 .לנרומ סוס ומכ סדועסכ תוככרקס .קלכק ליסמקו
 < ךניטפ לס ( לילסס 'פ כוס ) ולב - סימכסה 6
 קרפ תוחכזכו .*"ןכו סדועפ וילכע ו5 ופעס סדו פ3/

 וכקופ ו5 סמעפ סלו רפכ ךלמל למ סיכסכו תוקכמס
 סמ לע .סירופק ריטכ קמלס רמ6פ סזכו - וכו סדועש
 תכוסתו = *וידגמ ורפ לכ6יו וכגל ילוד סכו סמושט
 סע רוע יתיל6 קלכ יתוס5ונ4ל יתסכ סו \ע דולס
 ךנלק סיק סכקו = ונו יסכל סע ירעי יקלכס ימפב

 < ומע גכעתסל ותיב כי ףסכס סו כסו6 רבדכ טשוע

 ויכללמ סקו * וירס תלובס ויל6 לוס סיסו : ותלועסב
 ותכיכפ יולנו 'פ דוככ ס6רמו ורכל .יזוע סכ ירוכב

 "וכו וגקכמ 36 בוסיש ':  ןמיס יעוברכ סר(כו רפל
 ריפרל סדוכעס :םסו סדוכשק .תכרבב רעו ןכ לע
 ןוכרכ 5כקמ סכקלכ סלסמ סתלצתו ץרש ישיזו ךיתיב
 * סכולמס יטכל) = : ןויכ .ךכופב וכיכיע סכיזקתו "וכו
 לולכ וקיסרוסכל = * וכו וכליט תעב | : סירס קר
 סתופפתב .(יכק סלועס ןורכומ קזכ זמרסו * ספימ 6.
 וכינע = ךלמס ספות סוס | וביתולפתמ ורדעסל רש6
 רוע = ליעב םתויקב | : קמדוקב רכזומכ .סכופ(רצ

 יוב 36 יונ םייכ יזכו ר6פפמ קיסו = : סתויק םוומב
 ךנמס .קחגטס ןורתיב וריכס 3ע ר6פתסל וופופ ברש
 סמולמ וס יכ וכויפו ותסקס ךררב רוכס וקויסל וילע
 לוטקל רטפ6 ( ותפקס ךרדכו 6; ) וקשקק ךרדכ : וכו

 ורסקל רטפ6 סב וו 93כ סיסי ולו = סל קס סע טז |
 סוסו .: כונס ןורס6ו =וחוס 55 ךרטככ 18 רסלקמב
 רכככ וס קר כ50תי 65 סיונכ יכ- = ירכנ סוס םרפס
 סקיכיעב וס קופכו * םופיע תמפנ קכקועו ירסב כעתב

 רדק 6\ 9 ר6ת 62 וכ :רסוכס תור(פתסס תעופימ

 סיכסמ כי יס ןוססרכ ירזוכס לזמכו וטוב לו זנב
 סלכז לוכ6 יתעדיט ימפמ .ילוקו 3606 696 וויט

 מק <> א5. ןמיס

 יהלאה רואב קבדהל ללפתמ אוהשימיכ ויל
 ללפתיו ויגיעב ותיארל ללפתמ והש דע ויוחב
 לא סראל ;רכרוק ןיאו ;דאובנה תגרדמ לע
 קפס ילבמ ללפתה רבכ הנממ הלודג םיהלאה

 עיגי סאו ובה םלועהמ לודג אוהש המ לע

 ושפנ הקבדש ימיכ אבה םלועה לא עיגי וילא

 ףוגה ?ררקמב הדורט ציהו ?;ךלאה ןינעב

 וָּב דחיתתשכ וב קבדזרש ןכש כ ויבותוכמו

 .*םיכלכולמה םילכה הלא בוזעתו
 לשמה הזב רואיב ךפיסוא רבחה רמא

 וברקו ךלמה לא אבשםרא
 זמ אבל תושר ול ןתנו הלודג הבדוק ךלמה
 דע ךלמה סע ליגר אוה היהו הצרוש תע לכב
 ?ריהישו ותיב לא תצכוש ונממ שקבמ היהש
 וירש תלוגס וילא חלושו'שוע היהו ותדועסב
 ותלוז סע קרשוע, היח קצלש המ ומע השועו

 היהו עשופ וא גגוש הזה סדאה היהש תעבו

 יכ ןגחתמו שקבמ היה אל ונממ קסופ ךלמה =
 קוספי אלשו ריִלא אבל .וגהנט לא בושיש םא
 םלכ הנורמה ישנאו  *ורקבלמ וירש קיספי כ
 ךרדב וכליש זרעב סא יב םיננחתמ ויה ול
 ןמ זכליצוש ימ ךלמה סכמע חלשוש הקוחר
 םניחטוכ ויהו ךרדה יעגפו תויחהו םיטסלח
 םסהילע חיגשישו ;רזב סנוצר השעיש ךלמג
 םהילע חיגשה אלש יפ לע ףא םתכ\לה.רחא

 לע סהמ דחא לכ ראבתמ היהו ריעב םתויהב
 תיגשוש המס רתוי וילע חיגשי ךלמהש וריבה
 תווח יכ ותשקה ךללכו כ ךררב והלוז לע
 ;רזה סדאה היהו ותלוזמ רתוי ךלמה סמורמ
 6 8 היה קולו ךררה תכילה רכוז היה אלו ירכג

 פדמ סל וכוע 6) קונדקו תונפסק יכ סנש ןולססו

 ויש ךטמס .וסז) תרכזמס סקופרס ךרלס קבפסקמ קומלו ירפככ .טסיכיעב סוס .סלסס .סיספ לקשי 15 = *סכוט

 מ; 1 בפ 6 טל %
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 %ע תטלוקכ ירווכס רכד 5וס = *'וכו לכו טי %
 פס6 לכו = :כטעס ןורכומ וכיתולפתכ (בס סמ טועא
 'רותס ופכ סיס יפיסעט סמ לכ לל *'וכו וקוכמכ יתיסש
 "יס ןומשרכ רכוט ופכ יכ סטועו סווכמס לולבו סוכמסצ

 אב ןמיס | יטילש
 רבחכ ןקת סעו ףומוק סמו סוס סוסד ילע טועימ יפלו

 רכסכ יכ יבוכיסי ופיעס ןכל = * ןכיתוכר תלכק סוס |
 פוגכ םימפפ כעס ןורכז ב יכ םיעדוי סקיכפ יי
 וכל רט כונוכ תוכרב למק תלסתב ירק וכותונפתב

 3נק5 וכוכי רס6ילבדס טע
 סכי6 = סייקל6ק | סיקפרש
 כעטל ולכוי 631 סד6 'לוכיצ
 בכ ןטיס רמלי ןכו | + 'וכש
 סיקללק 365 סיכרקתמ ןיסמ:
 סמכע סוקטק .תוכמב ס0 יכ-

 ןמיס ןוס6כב וכמפכ *'וכו
 סופמ סיפלוט וכבש ןי6 ('ק
 סיכוטס ויטעמ .לומנ 06
 לכ6 "סוסיס סמו סזיפמ
 קרומנס נוטס סיור ןכסכ6-
 סקיימכ סיכורקק על
 9206 סקלעמ סיפרוע | וכ6%
 ךיעכ סקומ 06 סיק69
 רמול סנוכסו * כע *וסס-
 לכ סכלכמ דכ6מ וכי6 06.
 לע יושרס ילכט עכמי 0
 תויס סע תבמסכק ופלוצע
 סקכל ןיפמיפמ יתסכוס ₪
 טיס סזכ קנסקס קככ לע'
 65 רט וקדככ ינוסטכ בור
 סלו :וילעכמ בוט .עכמ+-
 םקעפק 63 סו ל וכו 65-
 יִרכד לבקלכוכ וס ך6 סו
 וכיתולפתי סֶכְס : וכיקוכל
 'וכו וכיתוכר ילבדו = * רכז
 י'וכו ןדע ןב קלכנקמ"(למ+
 :ןוט6רכ .סוכ ולופיכ. סוקמע"
 וכל סלישו יוטק  ןמימ

 ךנמס = רמ6מ . לע רסרסש
 ובוקולפתב סור סיסס מדוקב

 זרע עיגה רשאוכו ותוא הולוש ימ שקכמ
 תמ התא יכ עדה ריעה ישנא ול ורמא ותכילה
 הוליש ימ ךל ןיאש ינפמ ןכוסמה הזה ךודב
 ורמא סבתא הולמה אוה ימו םהל רמא ךחוא

 וניתוולל ותאמ ונ'גשו ונממונשקבשךלמה ול ל
 התא ךוניאד שלו תאזד ר:עב ונתויה סוימ / < סכרכס במ וגיסו :"וכו

 יעגושמ סהל רמא םלועל הז לע לאוש תייהש / 6 :
 לכ :צלה הטבה תעב ותואארוק אזהש זמו
 חתפי אל םא וליפא רוגמה העב והוקיש ןכש
 יואר אלה הולשר תעבוהנועש אוהו הזכ ויפ
 םינעיט סתא סאו:הרצה תעב רתוי והנעיש ול
 םיממורמ םסתאש רובעב םכילע חיגשמ אוהש
 ינא יתרבקש המ וידע לבקש ימ םכב שיה ותוא
 ןמ לככו 6: רכסב יגומכ ותרוא םמורמש ימו

 יתרלבסש הב ויתרוצמ רומש רוכעב רעצה
 המ ומש ןורכז תעב האמוטה ןמ רהזנו יכל מ
 ומשל .דוככ קלחש ימ וכ כג ?ררהזנש
 יתישע רשא לכו ינ 5 יתקלחש המ דתרוחלו
 השקהמ ותוא יממורמ םהַאוודומלבו ותוצמכ
 ינבזעי ךיצו םכרכש דבק4מ וניאו\ ארבסו
 יפב רבד-ד יתאצוה ת4לש רוכעב יתרכילהב
 הזויוקדצביתהטבש ינפמ םתא בתישע רטאכ

 לכק ולו. שקעתהש ימד אוה םנמא ןוימדה
 סלכ וגותוליפת הנה אל םאו- * וניהובר ירבד
 ולכקש וניתובר ירבדו אבה לועה רכזמ'ואלמ
 סנהיגו ןדע ןג תלכגהב םיאלמ םיאיבנהמ

 ךשאבכ,

 סשו * כסעס ויל למע
 1כו6 760 סירכד וש רמסכ
 ןרקסו !סעב | ןכיתוריפ
 כת * 'וכו בעל ול מייק
 סכלס רמוס לכ וק'<יכד
 וסט ול סטכוז קכ סכוסו

 - ומוקל ךורכ יזכו בסעה ןכ
 = סכזכו וכו ודובכמ וכלרכס

 קוו  *כסעכ ייחלו סיכוש
 ספודק  רדסכ ללככ וצכע
 תורימוכו .סוי לככ רקסכ
 זפעכ 6וס תש ול .םירכ
 רכויכו בעל .ףוס ז קסו
 וכיקש ס ךל ךורע ןי6 תכמ
 וכבלמ - ךפלוז:ןילו !קעכ
 *ופ6תלוזו = * בכעס ויח)
 ת'בקנ טקעתמס ס3ו%
 סז ןיסס רמופ לכוי וכיקוכר-
 סושי סק קר:תומטכק סלוע
 םיוקמ וכש 156 סיכוט
 סיסמה ומיב םלוכ תע ת6
 ספ סק5 לוקו ךכ 065
 "'סירכד לכקס ומ ךל'3כעל
 ע'ג  קלכנקב םוסנמס לז
 ןומ6רכ רפבסבס ומככסינו
 ,תוטכל פוס לקכ וטק ןמיב
 'ומטבק'לוע לע יכ ןימקקבו
 וכספכ 8:.סישפוכ וכסכ6

 למפמ סכסו "כמטר ןורכזב
 בנס רכז טועימ5ע ךלמס
 %ע וביכע ןיש וכיתולכפב

 ממ ויפב לט רבסס:סנסו = = בקעקמ טעומ ןולכז
 ןופ רמסק ס0ו = כסעס רפומ תוסלמ סלכ וכיתולפפש
 ודב ופ יב .ומיפובכ תלכסכ םקעפמ יתלכס לכ6 קר הז
 ספק וז * וכורכומ וכ:תובפ ומ ךי6-תוכופכ ופגקי
 מת .315- תלכקס וכי6רו לכוכ קפכיס יכ סכוט6רס ןפ
 רכל  ךנמס .ס6 כעס רכומ סרוש ולכ וכיקולפת ןיב
 כומ יפ5 501 = * טעומ רבדב ספ יב סז ןיפט פעלו

 ןקוליכמ עדי 650 יב. = +יכועיוללכ תולמק סלעס
 סבק6= * סכסכו סכסכ תולפוכמו תולופכ וכיקולפקב
 ספמ ורגל היס. * תומס רחל תומסכב 3:עכ ןורכו לע
 ומי לק6:םוזקמס קקלכסה ימי לע 3קע וכרמל רלכתי
 וכקמרלו ובקיוב 06 יקלכ וביכפל רפסכ 6% ירס י'סיפעְה

 תומסכס ס)וערכז וכיקול:'תכ ןייו סעפ ויס-יקפעכ

 ספל סמפכ: יקל קכרככ רמת ולפכ | -" טבע ספרכ
 יקפכ |

/ 

| 
/ 

| 

 |: סיטעקלו סרוק לוקלתל |



 רמאמ = הרוהי לוק |
 סרווחכל .ליתע סתקו וברקכ סלמסמ סק(ו יכ תופמ
 'סיב. תרכמככ סיקמס .םווקפ ןכו = *63) דיתעל יב
 רכססו = * תומס קש םפכס תורססק לע סרו קוכלב
 :תויס קפוטי 59 וכיתובל ירכל לכקמס 3300 ומ ריב
 ןיכע רכומ תוחלמ וכתו\פמ
 קעלי סתפו * רומ6כ'כסעש
 סכנס קזכ וקפקב רט תש
 תעדב | יכסש | 70000)
 תוכלסמ 'ס קרפ סכש
 רק6ס 'ומסכס סליע טכנפת
 * ככ סלוע 69קב תומס
 6כס סנוע 73000 ץעדלו
 רככו * סיקקה .ס3וע (לקי
 980 ודלק .ילסמ סט כתב
 לכס תעלל בושיוול ךירכו
 :רמ5ס סלוע וכייס כקעל'
 6רמיע כטייתי ךפיס סיפתס
 6% וכ ץ6 בקעכ רד
 ברק סלול" בע יזכו ספיב6
 מל ס רו6 כפסב י67סמ
 זק ורלכ ךיר6ס "ל לככ 'ב
 בפרס תעד %ע ביטי'לעסו
 כקע ספ ףוקס %ע עס סצ
 סיכויעמכ ויל 55 ולבלב
 65 מה ומ | * וכו וקרפס רככו =: ושורלו

 :ותבידמב רכוכה סוס ליססק ג ימ ורמטכ ליסמק ססב
 סול וקלט רט6 קו סוקע דע קולו סוס ןמו * וכו
 ןוזכ סיסט רוכס קת ךסיס) =: סנועמק הזק רופסה

 סע יכ 9* מיס ךיקוריעס רבכ * וכו וס ססלכסס | |
 רמוקמבו תיכס ןנזכ 5לס דיססק גסכמ לע ולופס תויס
 יטרפ סככ ויפולו6 לע רכל סוקמ לכמ * סלנומס
 סטו = > 36רשי ץר6כ סקלנסס ןמזכ סולכ 'מויכע
 ןמז סכס לכוס .סעו * יכיע תיסלקל ומעט ךיתיפלה
 לכ ךלי ןכ | > וסט סעקו יקל6ס .סוקמסו טלכסס
 סכוכטה ףכמסכ לכס ורעסכ 6 יס ותעגול בט תק

 לקסכ סמו +'וכו סשוככל ןכומק סעכ סטולקס ככ <
 סקו 5 לכו קוס סעס) קזק סוקמכו זק ןמזכ 6

 תוכפ לט סתלוגס 50לסו יככ סע ןק יכ ל5* סתלונפו <
 בנפכ וו סעב .סנמכ סרוקמ עבטו סקבכו םדק רע
 כ5 ןיס סו יס ןוטלרב ססילע ורקלכו "סמ
 תופילקכ לטסו יככ ויס סע 6 לכלו תלו נסו סלט
 בככו * כר לקקכ קוקל6ס סכסו יקכפס ןיכעל סוול
 רוכעכ וכי ודוככ תורבקתסו כ ןטיפ סע סידקט

 השועש המ ךל יתרפס רככו יךל יתראב רשאב
 ;ריהש רובס חהא ךאיהו קרז וננמוב דיסחה
 ךותבו יהלאה םוקמכו אוההההלצהה ןמזב
 םהו בקעוו קחצי םהרבא םשרשש םהה םעה
 םישנו םישנא תועינצה לע םיעבטומ םה'לוגס
 ךכרזמ םהיניב דיכההו סתונושלכ הלוע ןיא
 עמשיש קרלבנה ירבדב תכלכלתמ ושפנ ןיאו
 'אמוט וידגבבו ופוגב תולתנ ןיאוסהמ םתוא
 הז תלוזו תעוצו םיתמו םיצרשו תודנו תוביז
 לכו קררהשכו השודקב סיקבד ויהש ףוכעב
 עגופ ונניאו אניכשה ריעב ןכוש היהש ימ ןכש

 :בינהכמ אשודקה תוגררמ לע תותכ םאיכ
 וא םירטושו םיטפושו םימכהו םיריזנו םיולו
 שלשב קרדותּו הנר לוקנ גגוה ןומה ;ראדי
 אלו'ה ריש םא יב עמוש רכניאו סכסכ כ ;ימעפ

 הנק אכ ןמיס ישילש
 טס ך6 5 ןקיסכ סג ."'ןכו סלונמס סי6רקכ ונס(
 זַמכ6 ןס ןק תוכ6קט סנרו ו. = ירכו לוגס קפס 3
 59 סיעבטומ : ורספפו סקכ רט ל6רסי ל טפלונס
 לס 36\ .סקוכ% סקלכ6 56 וטיבי יכ "וכו קועוכנק

 פועיכנס למס  סללוקת
 מסרב מפס לע סכ סססוכ
 בורקס רפ(כ ותט6- סמל
 וקעדו כ סכק סמולכמ כ
 631 ת5 'סללמ פי ס6יכ
 וסכע דע .וונע לז טרוסכ

 * תוצמכ בולמ סכ ליכס
 רכוסס 'ס ץעיכמב ורקל דוע
 וופ6 ורמסיו .סילעופק 6
 סככ לע6י נו קלט 6
 וכמ6 סלפס :פודוסל לקלכ
 בופכו * 5ע + סתיס סעומכ
 סקתו סקכלכ .6וק טרופמ
 ךירכ יפו .י סכתפו ףועכק
 סלוע .סיסט  קחכיכ .רזול
 סמ תעמס טקפילו * סמיממ
 65 תסכפס ןיכעכ .וסלקש
 בול יפופ) = * 300 סוקמכ
 .ת6וכ סתיס 65 וכט .תועיככס
 ורמפ לע 316 רַכָכְו = ל(רשיכ

 סל נמד קפכו * סכוס6ל ותפט סתיסס ינו תיספרו יהכ
 סיכפמ תו וכוע קילכמ ערבי 65 בותכד וסט רוש %
 סנעמ נוט סתכו לסמב ספוסמ .תועיככ רכסכ 6סכל
 סכסכ וציפפס ססכוי סמסכ קמכ 'פ קבסכו *'וכו לוס
 ספעמ רות ספ .סרמסכ וז סלעכ רקיופס רסס ספק סיק
 סו לע ספ ריכס 65\ פמדב סט6 6סכט 705 סד0כ
 סב ריכס 5ל₪ וו ספ סעוככ סמכ קפכו סוכ לק * סתות
 ₪5 עוכב סמכ 6% ךכב סכרד וז יוס יבר ל5 * סלעב
 6וככס סיסוו סדק לעו = כ'ע | * ופססכ רוכס לט סז
 טפפמ קוטע סס יכ ךמעמ סרוד ךיק56 ס סמ סווכו למיצ
 יסתוכושלב ספוע ןיש : ךיקל טע םכל עכנסו לכס כסלו
 ולכדו לו סלוע וטעו 5 -ל6רשי תולסס ףיככס רמלמכ
 ססיכיכ .דיסחקו < * תימרק ןוטל ססיפב כלי לו בזכ
 רכסתוקר * ןופ ימעופ סע קרכסל סרי 05 יכ * ךכדומ
 ךפס סו) = לפוי פוקרלכ סיכלוקס ךרל ומימת סע דימפ
 906 לכו 'ס ןןמיס סמל ורמלכ סז תלווכ וקרקיפ קמ
 סמכ .קרדוקו תכלוס יס שככסמ סלפתפ תע קחלת
 "כמ ךרוכס וקשיכי 05 טכ סלועס ינסממ סקול עבופס
 יקברמ וספכ םוכו ריכעיס סמ עמפעוו.סיערנ םיטכו סילעכ

 סלעשכ | 2 19 כ. טל

 ואור



 הרוהי לוק
 לופמב לכוי %ל\ ססיל6 סגככ סטתמ .סיכו כו סילועפ
 סמ לכב וטפכ ת6 6פוכ 6וס סז לכ )0 *כע .יסכ
 סירענ תרכס דנככ יכ .* ףקספס ףומ דע ן6כה רכווש
 לע ךכ לסלו = 'וכו ססס םעק ךותכו לסת רץ "וכו

 "כ בכ | ןמופ .ושולש "רמאפמ
 ..סו6נןמס ונקי(כמקכו * סכיכטל ןועמ ויסי חמכע טסט
 ףכוכה ומוקמכ יכ;כ וסוכרכז רככו * ס6וככס ןינלרמ

 קטע ךילכ ןי6ט : וכרלוע רפ5 קטל סחדמ טפעכ ןככו
 שקפ .ןכט ןתיט6רב םילכדס ףוס ץטכ + רוכספו טורפפ

 תרותכ ס6 יב :ענופ וכי

 יכוננס דנככו = *'וכו 'ש
 רעל  סהי36 שפכס קטתש
 * .ק לומ ספ יכ עמוס וכו
 למ6 סלועס יקסע .דננככ
 סוסמק .קשקכל ךילכ וככל
 סכר לוקכ נוק :ןומק וכו
 לע ררוטמכ רבדכ * .וכו
 ס36 (כמ ןעים) םיפגר ינוע
 .יטפכ לע סכפס6) סללו6
 לע סדל( ךסכ .רוכעס יכ
 סדיתו ספל לוקכ סיק יצ
 קיקי 06 םכו 3: גנו ןועס

 לופססט סזק ליססס ללוכ)
 ךירכ וכביש  :ויקודו6 לע
 לע יכ * וכי סיסטמס תפל
 סעט סיקי 'ס יפ לול
 ייכז 6ק סוכב ןסלטמו
 ףינ6 רחוימס | * וססעעב
 < :וכיכס. ןיכ5 וכיכס סמכ-

 ןהכ היהי םא ןכש לכו ה תכאלמ סא יכ האור
 וירוענמ 'ה תיבב דמועו ה םחלמ החי יול וא
 קסעתמו ;ויחמה תשקבל ךירצ ונניאו 1ומשכ
 והשעמב ריבפ קרתא המ וזבי לכ ה תדובעב

 *וישעמ ןוקתו ושפנ תוכזבו =
 ןיא תילכתה תגרדמ תאז ירזובה רמא ככ

 זרגרדמ םא יכ זרירחא
 לובקה תומככ האוכנל סיוקמ ןידבו םיכאלמה
 זראז ומכו * הניכשה אצמה סע ןכש לכ הזח
 רזנהלו שורפל המע ךירצ ןיאש דוכעה היהת
 רואיב תצק יל ראכתש התע ךממ שקכמ ינאו
 סכתוא קראור ינא יכ םיארקב ךלצמּוש חמב
 עמוש ינאו םינברהמ רתוי הדובעב םירדתשמ
 טשפל תוקיפמ רתו:ו תועירכמ רתוי םתונעט

 | ./הרותה |
 ירבדב ךל יתמדקה אלה רבחה רמא נכ

 תגרבסהו תומכהתהה יּכ
 אל סאו םכיקדאדןוצר לא איבמ ונניא'רותב

 "ק6כ .ר/0י סזט מסומס ירכד
 וככוק וגפכ6 דכיעס .1כמ
 יכלו = :וכו סלועס ןונ רו בכ

 וכ = י'וכו סתע ךממ שקכמ
 ונטל ףוסכ ורד .סכ לכ
 .ןקקעתס ךיככ \סמ יכו שחל
 סיק5ש דכועק ר6ת 50 ימע
 ףקוס .ל9ט6 חלו סכילכל
 .סופלקס 5ע סכתכעט לע
 סעט ך כעדוכ רככו י כע
 לע וכופס ירק6 יכ רוטקק
 " תפוגכ וס 7יקס גקכמ
 תייט6רכ'כסס וקו סלינסס
 .וקנפק לוכככ \ תורבסתסל
 יכסכ רכזוסס ומכ וכתקוסכ
 ןיכ לידבסל סיס ויטל יד יס
 דכוע ץיכ לוקס ן כו םדקק
 'וסס ודכע 65 רטסל סיקס
 :סכיכס ילגק .קסולס יילקס
 ןועמ ססעכ ליסססס ומכ

 :ויסעמ ןוקתו וטפכ .פוסוו 'ובסלסס וכרשיכס וטכו'סיש
 : סוקעס ןיכל :וכיכס סמ
 תומכנ | בב ןמוס.|
 | לוכקל 3
 ןמדוכ טכ 756 סככססו לוכקס .תיכ תבוכתמ ל * סזט
 סמו צכ ןטיס ורמפ ןוטלמ יק36ס ןיכעס תלכק .לומ 56
 . סכיכטס ץכטס סע שכ :וכו תולכקס 93 יונת 6וסש
 תופיכמ .פורפפל .וכממ פריס סזס ןומפב סקוק יטפב
 סכמ וולע סרויס קמ וקו * סכיכטק רדעס סע ספובכס
 ותיס6לכ ד*ןמיס יכסכ רמפ סמ רקוס קז קכסו * כמ
 ₪5 ןכומל סוככס קעבקב .ישכפ וס סכיכטס (כמס ימ
 = ופיעס ןכ6 * ססכמס תעכ ץוסס ןכומס כמכ רבכש ו0-
 תענק סמע ןכמת רט 'שילט סקולס סט דוע יכ יכוכטי
 סיעינמס סירכדכ (יסו/ולכזומס סיתפס יתלוז ס6וככס
 עו/ס סעו = * סל סכופ ותויס סע קל סיסחיינקסו +5
 :ןימע סכיפסס לכ ולקכ תיבס ןוזוכ ספ סוס לש בב
 ןמיס ורמ6 סעטמ סג | * וכרכ לכ ספ וסוכל(יכט ומכע
 קלקססכ | פיבקככ סקוככס קלקסס יל( סנש ספ
 : סיקידנס קועכמ6כ קץוככס ריוקקל סוקת םי סכיכפס

 סע סע רממס םלרכ רדסכ םבירזגנהו תוינחורה ילעבו תומדקה ישנא
 תסותפכ סו לע סדקוקט
 סכו6 סול יכ6יכ : רפסב

 סכ וק'ומקש סונמ לכ יכ | *'וכו סדוכעב סילדתסמ
 -וקיפמ רתויו = : סתלוזמ סכ סיריסז רתוי סס ס'6לקס
 .לרכדס כטיפס לפכ לעמ רוד לכ ובר וקיפמ ןכשירכו
 וו קמ דוע ןקו * תעלס וילע טוכתמ קמ ןטספ לע

 * יקבוכל יקיפמ סכיס ך6 ורמסכ כי ןוט6רב וכוסלכ
 *וכו םומכסקסה יכ ךנ יפמדקכ סל גב מיס
 "דוס 3525 סמ כוס ירזיכקו טק ןמיס ןוססרכ קז קיס
 ספ רסבקב לכקו | ' טל ןמיס יכסכ סב כ ןייב וינע
 = סכלמ רט6 סיסרקס לע סו רמ6 כקו * מקס תומוקמכ
 וכוס סכלקכ נט סרוקב סיכפ סילנלו יפימ וליכוי
 סתרנס יפ לע סינותכס רופיכב רקס ירכד כ5מ ונוכו
 < סוס רמלמ פוס * 'וכו 5 ספו : סוביפ ומכו סהומכסתסו
 בור ןכקיס 69 סלו = כ ןמיס ןוס(רכ ורזוככ רב
 ' סכסכו = * וכו סמוקסו קזוסכ 'ופל סולל הקמ סדק ככ
 "רפלתסמ סדף יככ לכ ווסיו ררקלכ ט'מ ןומיס יכפכ כד

 עורק

 םירהב



 חדוהי לוק
 זו .וקולנוו סקשקק וי36 קייכט קזכ סרו עו
 סמ יפכ תפזכ סתי;כ ב יכ ולוטב ןיכעו *כע -\טב
 וכסכ .סיכימ6מה סס סיכסמסו | * ןויסכסו םוקס דיע-ם

 'וקדקס יסכסו יח ןטיס ןוז6לכ וכר0'כם * ועכו תקל

 דכ יס יכסכ סכייכע רסַרתַב

 2 טנק 3 'נכ זמומ ישילש רטאמ

 למ. םילקטמס  ןיכ טלפס .סיק 630 דע .טורטורפ
 סו יכ לז ןישו = כע י דסי לכ לט לקסמל טורטורפ
 סוכמנכ וילכ לכ רועיפכו וירועיסב לכנומ "קל תיב
 סימלעכ סיפ)פכ סיכייכע 26 סיזעול סתווסל רומב

 תוכוסלו + ככל סיקיכנמ

 ברקתהל'ילדתשמ שאב םהינב יפרושו םירדב לע וכככד .תויכסולס עכו

 לא םיברקתמ ןיאש ונרמא רבכו םיקלאה .לא :טע .ןץיפ ןוס6ככ סקולו
 רובעב םמצע םיקראה תוצמב סאיב סיקלאה לכוכ לככ סירקכ סילונכהו
 םחימוקמו םנמזו סלקשמו סרועש עדוי אוהש ': /9לק .תפסתב סכיינע
 זוכו .בלקתקל .סוללתפמ
 ק 0 סנועכ 060 ליִהְנ

 סקויכסתסו = סתולדתשה
 ןוכעס ד'ככ 'סילע וד'לו ₪
 לפתו סוס לזו *יקלפה

 קל וג לכ5 ןכ קטע 9 יב
 ידי לע קי 5 סב וז סל
 ות6מ 156 קווכמק :תוכמס

 'תמרשהב רשא תולכקה הב ייולח 'והש המו
 היהש ומכ יקלאד ןי:עב קיבדהו ןוצרה ה הי
 ונממ הכאלמ לכב רמא רפא ןכשמה השעמב
 שעיו זררפכ שעיו ןוראה תרא לאלצב שעי
 תוא 'ה הוצ רשאכ סהמ זרחא לכבו תועירי
 ןיאו תערגמו תפסוח אלב רמול הצור השמ
 זכיכסמ תווהש המ םהה תוכאלמהמ רבדב

 'ביפקמ סד6ס לי רנוק לע
 < סנמוכמס רועיטק קלכבק ל
 םיק| םייקל6ק  סיכייכעכ
 טדק תסטט ןמטכ ל רכד
 וקומכ וטעת 65 ותכוכקןכו
 'רטקבו "נו = 6וק םדק
 .סכל וטעת 65 העכוכפלב
 " ס30כ : קל ךל קיקי שלק
 "יפפ6/ ןופלק .6וק + תולכקס
 ' קמלוקכ ךלקס וב טמתסב
 . + סוס לוכקס תומכב ולמסב
 "פוכקס םכ .תליעס סכייכעו

 נקככסו לכל לט ותכמזקו השמ אריו ררמאב הב םתחו ונתרבסלו ונתערל +כ7ל5 לכו ורק6 וסזו יו

 כו
 וקמ לככו יכסלמ מ מ
 רנו .ימטל - םגומ  לטקומ
 0 ןוטנכ = 15 006 6 ל = יב
 קל 5 ןכרק סכמ .בירקי יכ 75 36רשיכ בותסס
 ןיכו = > ופונמ ופ לע ול סטעכס ןיכ לידכסל ימסל
 ' סלקטו סרועס: ורבד יפ לע 69 ך6 * וטל קמעכס
 ו ןוטלככ רכזס סתוכילו ספומכ דנככ סתויס 'רב
 וטכל סקוככ .סופוכס ורבד רס6 קו קכסו * טפ
 וכר .ימיב ךלמס וילע סקס רט6 טדקמס תי ןיכב
 וכ ספ סכר תיטלרככ רפוסמכ ץביכס ןכ עטוהו
 ליטקל וקוכעי וקוכבס לע ויפמ סכישורבד לס יקלכל
 וכממ וערבי 1 וילע ופיסויס וס ומוקמ יוכט יסכת וב
 רדעקל .קפס ילכמ וכייככמ ועכמי סוכ יכ תומס ספ
 וככל ךככל לע ויסו = * וכממ סקיססיז תודוק יכרע
 ולכ .* סיפלוע תיב ילכ טוידכ ילככ 65 ירפסב לזפ
 סיעעפ דס%כ ןלכ ןלקועו דקש דס ןלקוע טוילק
 ןכיס טלקמק .תיכ ילכ לכ = * טיעקמ סימעפ קבר
 65 דפי ןלכ .ןלקוטו .לזוסו דס דקמ ןלקוט 05 ןכ
 'פ יסרומק בתכפ ומכרו פיכו * כע * טעמ 651 סבל
 סילקוטק ךרדכ סיק 630 סיפכה ףככ לכ לכ6 סכ
 י.סוממנכ ךכ לכ טולטורפס לקטמב סיקלקדמ סכיפש
 סימעפ דקי  ןלכ לקבל רזוסטכו וכ קיסי 5 סיעפלו
 טדקעה וכ ילכ 5קסמ 335 *  טיעעע סימעפ סכר
 "פע סיפקטעס .סיכווכמ ךכ לכ ויסט 096 ןכ וכיס

 :ףעו = יק36ק ןיכעק לכקל הוצ רשאכ ההוא ושע הנהו הכאלמה לכ תא 77 ל'כ כ עו "1
 .סיטעמס לכ תרעטה ךרומ
 "916 סיקלק יפ 5ע סמוכמכו

 - סטפסמ יכו0מו סלפ ודיכ /
 לבתי = + 26קפו ןימי סקב .ופוכמ לכמ רוס יתלכל
 ךדיכ יתמט רט6 סיפפומק לכ זר תוטט 'פ בותכס
 סכקה וכ ליכס קמיפכ | * סערפ יכפל סתיסעו
 ןייע ךדיכ יפמט רסס סיתפומס לכ לכ רמלל וכרופס
 סתוטעל ךדיכ מסוע 16 ויקיס יתפומס לכ סעפ לככ
 * העלפ וכפל סתיטעו  *ךוכפ רט רדסקו ןפולס לע
 6טחיטכ יכ סכטת 6למכ סערפ יכל תופעל חילכק ו6
 קו סכוכק לקלקי רתיבו רטסב ושכוכ תונמב סל
 - סויקכ סוכ ןכו קבירמ יעכ ןיכעס סיקס וקכ לנתק 5
 ע וכרכו רככו = דע * וערב לו ופיסות 3 וכמה

 | הססמק ןמס .תכוכקמכ .קוטעמ . סרופס .תעיכמ סז

 :'גכו .טעיו וכממ סכ6למ לכב רקס רש5 | : קרטקסו
 תלופכסו ןורסכ תייפע סידקסט סע *'וכו ס סוכ רטסכ
 = (5קין'פ ) סכייכע ר:פב תויס סע -תועיריס תוימעל
 למסכ ךכ רקו .תועורו םעיו רט קלסת יכ סו ךמקב
 "ק םודקל ץרק וכו קרפכ םעיו ןר6ק 6 5לכב טעיו
 ולי לע סיסעכס םיטלוקילה סילכה ומ דקסב דכוכמ
 עכ5רק .תעלכ רבוס %וקס ותעדמ .קץרי יכ לקלככ
 ?ןק סנ ןוכ6ק דוככ רוכעב 35לכב טעיו סמ בתכס
 וככיס תועירי םעו ל25 = כע * סדקס ילכ לכ קטע
 ל וי רופיב דע 25 סכק לכל קר 205ככ5 ככומ

 לק

 ןכ 'ה



 רמאמ חדיהי לוק
 םדקס .ונכ לכ ןיכפב ך5 = * כל סכס לכ וסעיוו 6
 רטסו רזסו סט כתכ ןכט 236רק תעדל ךששכ וככיש
 זומרו (!כ דעו סלוכמס 0 טעיו ןסלטק ת6 םעיו סקש
 סנט יתעד .ןכ ישו טלקס ולכ לכ סטעמ 30023 6

 נכ ןמפ - ישילש
 רפ *  טשק 36'ק רכד רטלכ ודי לע סטעכ רט6 לכב
 כט (וסו 0 רכדב .סטמ ול רש רס6כ עטמכ סיס
 ןככ סז ללכ ךכיפ)ו -הטמ ומ לופס קממ ססכ רדפה
 יקנעמל יתבתססרמכ 'ס רמ0 רטסכ לכס סטעס רעופ

 506 ןכ לק ןכטמס לכס
 .סכס לכ ל זומלל רזוס וש
 * סע ןכטמב למל רשסכ 5
 690 ןכמלס | תעד | סכקו
 ןורפק קל ודכל (לככ סמ
 ורכל סמ  סילקקמ ועכו
 עו ןור(כ ליכזקו ל
 ןמופק יכ לינה 9
 סמעמ (וק סקכט לודנק
 501 = בע | ולס דל
 תפס לככו ולק6כ קעטת
 סטמ תק סוג רסלכ סא
 .סוסכ סז רכווק 65 ילקש
 526  >וכק לוז סקמ ל

 ךומס קדוהו הרשמ למתוא ךרביו ושע ןכ ה
 ינשב ומלשנש ינפמ חניבשה לוח ותמרשהל
 דחפתוה הדותה ידומע קרמה רךשא סינינעה
 תיהתש ינשחו םיקלאה תאמ הרוהה היחתש
 ?ריה ןכשמהו .* להקהמ ןמאנ בלב זרלבוקמ
 ומכ להקה לכמ והשעמ היהו"קלאה תוצממ
 תילכתב רבל ונברי רשא שיא לכ תאמ רמאנש
 זרדלותה זרמלשה בייהתהוןוצרהו ץפחה
 + סכותב יתנבשו רמא רשאכ הניכשה איהש
 יתרמאו ליתהו חמעה תריציב ךליתימד רבכו
 יתלבמ חמצ סצע יהי הכרשא ?ררוצה יכ

 תמצ |

 בכוס יברקס יסור ף0 * כע
 ..תוכשתמ = כוטקל = ךלוס
 ןטעיו רכסס טידקסמ סעכ
 פעיו .ןור(0 מ 50לכב
 -וכ 'תועורו .םעיופ .תרופכ
 \ע ות(מ תו סתיס ל
 עבר קעדכ ופעל 'סרוס
 לע סדקס ילכ לכ וטעכש
 וקוכ לעס 'ש(כ לככב ידי
 םילכד סס רלקט קלקתכ

 סוס סוקשכ ףככ קמ לק
 ונע תוועל יסדכ .סז ןישו
 5:6ןווכ 526 סיבוקכס תל
 :ווכסמ וכלכוט על יתעד

 סט כתכש סע ופכ וכייבע
 ליכוק 65 קכס) 21 ןכמלש
 ק56כ 556. * קטע 6 'ס סוכ לס( וילכ לכו כט
 : רכדו .רבל .לכב כ ריכזו סמוקכ ילגככ ולוקפ
 ףוסכ רז 'קוספכ ןכפמס תכ6לק ל5כ יכ סעטסמ
 תפס סוכ רפ6 לכ 6 סטע רוס ב ירוש ןכ לנכה
 י'וכר וריכוסס מכ רלסס'יוכס יכפמ סז סיס ינופיקפמ
 )זר סעטמ ידוקפ תפלפ יטר ריכוספ סמ וקו *כפ
 ןפס כותכ ןיָש וכ רט6 = *'ונו סעע ירו ןכ ל
 יבש למ סירכל .יפ6 " סטמ 6 'ם וכ רט6 לכ 6
 וכ .וכוסכ סטמכ לקסכט סמל ותעד סקיכסס 5
 ןכטמ ךכ רחסו סילכ נפת תופעל 390225 סוכ סטפ
 כו .תיב סלקק תוסעל סלועס גקכמ 50555 ול 6
 36 * סכקס יפמ יתעמט ךכ 36 * וכופב סולכ סיטמ
 ךכו קכקס יכ סו ךכיפלוכ יכ .תויס 30לככ סא
 כפכו + כע * סופכ סטע ךכ רקלו 50 ןכשמס קט

 %כק לשעכ וופ לע יס ןיכעס וגו ל6ככו ןכמלס סמ |
 סלכ סיוע ויס ויכפלו סיקכסס לכל סלועס ץוק יכ
 י וכלב ןפכ .פורוקלו לכ סקכקלל לכ ויל סיפרו
 סכס לכ ופעיו מכ 'פסלמב ושע כל ימכס לכס 6

 ליקי וכיתובר ד'עו = * ןכטמס 6 סכ5למס יפועכ כ5 =
 ובר ול רמ6 שט םילכל וליפ6ס רולו ותוש קכטל ז
 שב 63 + יכיסב .קשמל רמסכט סמל ותעד קמיכסס |
 סעעכס לככ סויקט 06 לכס קפע (וקפ למו3 כותכס |
 רח 5 ךכופלו = * קטמ 26 מ סומ רט6 לכודי לש |

 16555 טפע 0:6 לטקס
 "פוכס קטע סולקקש טק

 זכמוט טז יכפמ סיס יולרו *  ןכשקב ךכ רחץו סילככ
 י'כו תרופס םעיו ןור6ס ת לקלככ םעיו סלחת בותכ
 סע) .ותעד סעיכסס סכמ6 תועולו םעי\ ךכ רק6)
 * סילכ ךכ ישו ןכשמ סלח סטעו יכיטכ סשמל רמזכפ
 ומכ סטפ תש .'ס סוכ רט6 .לכמ ורמסב בוסל זץלכו
 סוכ לטסכ ססע תו לככו ורמ6 ןיכע וקזו * סלקש

 .ךומס סוסו = :תערבמו תפסנפ לכ לר סט ת6 ס
 תקקס לחש סט ולעלכ = * סכיכסס לוק ותקלשקל
 < תל לק ס דוככו דעופ ל06 תל ןכעה סכיו ןכשוק
 תן | י'וסו יטטקו וכו סיקקס דחק = : ןכשמה
 סתווס 'ךס ררקסכ טע :ןפיס .ןוטסרב רכוט סירכלה
 סלילס .סעידי 56 סזכ ךירכ סמ ןוזזקו סלוכקו
 ועיגקפ ימו סיקה תמ רול בס .תילכת תשרופמ
 סלט בלכ רישכתו ריליכב לע רתול סייקו סזק לכלס
 ךיש .רשיכ + וכו סזס ןכממקו = : כע - ןימקמס סו

 ףעסס סעו סידקס רס6 :סיבייכעק | יכמ וכ וקלשב |
 =: לסקס .לכט ורטש סע רטקכ שוק ץפפל תינכתב
 15 ופעו ורמ6 רסס = = ספותב רתככשו ר6 רס(כ
 סו לע לקו ולכד קיס * וכו ךל יתימד רככו :טדקמ
 יכופיכס וככסלס סטו * טע יס דע שס ןמיסמ ןוטשרכ
 05 וכ ספפ | "סיטעמ סוס סוקמכ ילכל ויסי ןכ לע
 זע וס רעסט %קכ ללככס 650 סוריפב חפר סט רכז
 סקכס 7 רט6 לכו סערזססו לועיטקו רויכס 6

 ּסכוכל |



 חדוהי לוק
 : כע וכו רעטמ .לוכי סכסל ס0 יכ טקויתו 05 קכוכל
 למס ןיכעק (וסו תיקנעס סרוכק יס * 'וכו סרוכס יב
 רטסמ ותתמ% סוקו  לוקש סע כיסו לכלה סנעפב ו9

 * ןוטסרק וקרככ קלועק כתכס ומכ 5וקק נכה וה
 ןיכ3 סכיב לידבקל קו מז
 תנסומק .תיסרכק קרוכה

 תסלקכס | שיקו = סיטוקל
 רכוומכ | רסקו | סכומנמ

 רקכתי דועו ב 'פ סלועב

 תיץנעה 761 סרוכס ןיכש-
 קככו6 :  7 ןמוב יטימקב
 ןכ ופרקכ- * סיעבטס מ
 וס תולוסיס .קעבכסו 6.
 סתונזמתסקק = תויכיסה

 0 | ומכו בבכומס סוקי

 ישילש .רמאמ

 תאמ ךא עבטה ןמ הננזאיחיתלבמ יהו חמצ
 תמאו עבט'ימכחה ותוא'ארוק ךרבהי ירלאה
 קרשעמה .לוכקנ םכינמדזמ םיעבכה וכ אוה
 תרוחלהו ריקהו סכוחהמ םכרע יפכ אוהה
 קרזוסוס הזו ןפג הזו רמת הז היהיו שבויהו
 ר;של סילוכי ונאצ ןית4 םכהה םיכרעהו ירא
 ו.ייה םהוא רעשל םילוכי וניזה וליאו כהוא
 ערז תככשו לשמ ךרד בלהו סד חושעל םילוכי
 םייח ארבל לכונש דע םהיגזמ רעשנש תויחלמ

 דומעיש חמ'ושעל לכונש וא םהב חורה לוחוש ד* ןמיס וכמב .יקרסוכש.
 וכקסב זי סזכ סלעעלו
 זגיעכטק. סכב סילכנקמ
 יכ סוס תמסו : וכו
 :'וכו סיכקלזמ סיעכטב
 זע ןמיס ןוטללב .וכק0כ-
 וכו  תודוסיל םי" לכ6
 כוריקקו סועקה לט ילעפ

 זרונוזמה ןמ םניאש סירבדמ םהלה םוקמב
 ןכש לכ שבויהו רוקהו תוחלהו סוחה ונרעשב

 נכ  ןמיס
 וכייכע 35 סתקכמ סנ סתכס( סיכככק יטפטמב
 לככו :ץר62 סלטשמ סטוס ססילע רטל סינוקסתס
 :'וכו סיכבלקמ רכדב לדתססם ימ לכ פרס .וכיסל
 "יברעס רעטל לכויט סד6 תכשסמ שופ יכ ריב לוק

 סק

 50ו + קכק דע סירכוכק
 "ןיכקורקו ק0ימ'קק ילעב
 תו6טמ וזס לפס ודי חלש
 וכסס סככ יכ סיחודמו שוש

 = סלפתמ ספימ'קל(ס ילעב
 ₪6 סוס תרעשת סל
 הע וטפסמ יכו6עו סל
 פכתמ  ןיע סל :ךפסי
 תטסכס סתו וכי וביססל
 סוס לכויס וקכ בקז וץיכי
 סד5 ןוועס ךפקל יעכטס
 סתו6 קעטספ סמו רסכלו
 ןימ  פווקתס .סתוקר יה
 סירוכדס תוטעכ רס6 ןימע

 ןויסמ ןוטופילו לקכס לפכ> םורזועה כדישעמו םיילגלגה לכרעה עדנ םא
 וקריארהל םיצורש המ לכב םיזוחה תעד לע
 לדתשהשיימ לכ תפרח יניאר רבכו הזה םלועב
 ילעבו א'מכה ילעבמ הלאה םירבדהמ רבדב

 רקבה רשבמ םביריבדה תרושעב תוינחורה = קוקס קקעמק 56 :וכו

 םרתמכחו רועשמונניא הז יכ ןייהמ ןישותיהו תויסלמ : קלוכס קלכקמ

 סנ תוטעל :תו6 סל (סבו
 ןלְמ6 יכ ןכ ססיטלכ .סק
 תוכקסס ומישכ וביכיעב סה

 לעוטמ סוס -5'ע סכעב סע
 ל 26 (יככ וכ6 סנ יעכט

 ןפוסכ  וקרעסכו  טוידסְס

 *"וכו סהינזמ רעסכש
 טפו .ןוימ רטסכ ונוס.
 2 3פקט ןיקפע ר0-מ (נויכו
 לקטמכ .ןוכמכ סוס גומ )כ סכרעב וכלג6ירמפמ סיס.
 לוכקמ .סיתוסכס סיכרעה יוומ סמ ליכמסלו סלוטמכו
 וכ י וכו סייס ככל לכוכט קפס ילב ךסעכ סיס סרו
 וכו .* פוניכ-סכ ןי< ךרבתי ותפכטס .תוכידב סכמש
 ךומס תיטילס סעדְקְקכ סנ > מיס יטימסב ריכזו
 י סיולנלנק סיכרעכ עדכ 6 ץכ : רפסק קמיל
 ןוט6רב .ובקסזט ועכ ססב סי-קכ סיכוקקתס יכויכעמ
 סיכרעסמ דק לכמ ךסעכס סמ * ססיטעמו 3/6 שוב
 לכ * וכו יזוקֶב תעד לע םירוועס + סייפנפנק סט

 סק סיוכגננמ סקס סוכרעה ןמ סיכטעכֶכ סיטעמכ יב |
 15 םיזוסכ .סינורס קע לככ סיזוסס תעד יכל סירזוע
 סיוויק סידזה םילכלסמ ס:ק ספועכ 16005 סתנוז
 תופמסלטס | ןיכעכ סלע למ .ובקבממ ספרכקיפפ
 ק(ימקשס ילעכ סכייכעב ולדעקשי רטסירבדסמלויכז
 ןורמטו רוע יכ ךומסכ סרכז ביפ תווכסורס יי

 יוכמ .קלועפ וכ .סלסתש ואצמ רשאכ םכואצמש ?רונויסנמ תוהה לכא
 ןוימלס ידי לעו סיפנעס

 תורטפ6 לע ורוק זס :

 תולועפ רעמ ל .וכסהי טק ף6 סיכפורקו *  סתכמלמ
 סקידי וככוכי רט6 סלב תויכחולק תדרוסל תורדעב
 סע סתועט .קכס סכֶכו טע ןמיפ ןופרכ וברפזש ופב

 05 .קוכברקס ילי לע סייקמפ סימסס תופלס וכמפמ
 = סז לכ לע סרויס ומכו ל6רםי יככ דע סד(מ וכלב
 וקול קלכפ וקפ קכקו = * בטיס רפכ ךכ ןעיב
 תופכב ופלככ סנוופוב יכ סוק ולכי 63 קיתוכעוממ
 לע סקעד .קכמכמ .סעו == לכת 05 (יסו ססכ קיל
 וכ עוער דוסי רומסכ סיטוכיסו םילוכדס תווקקס

 סכס 617 רמ6יעכטק סוקק ךרע ורע 3 ירקט סז
 1ביפס 62 ןויסכס ךכדכ סקושיכמ ועדי טסו * סתיולל

 מגולל סתעמ רבד טדסל ססל ןכתי דע תת6ב תכמ
 'וכו 556 סתמכסו סר עיפמ וכביס סז יכ 6\  ססולס
 ופמכב רט קכסס תכעממ סב וכו סיברעס רועיסו
 * קלוגסס ימכ תוככלקכ ושר רעש ןילע סויכקולס
 סטפתב 1 ,

 לגשמה



 תוהו לוק

 ןכו 6 + דוככ ותסוכמל ןמוסכ ףרעכו לעופע סוקמפ

 :וכו ספות יקפס ןיכעס לופל קיופלק קיקק קנו
 ורבד %ע 76 ספסקי 0
 סלגכ לסוכמ לז לכו * וכ
 כ תע 33 ןמיס וירכדב
 ילעב ועט סו ועכו וכבד
 ןיוע וכו סייכקולקו 'קכמ
 עס6 הפס סה יכ יספש
 ספוט לנמ סידק6 סירפדל
 תכוכ = קמכסכ  סיספטל
 רקספ סעו *  קשק סילכלה
 רסכמ סילוכדקה תופעה
 רככ ןייקמ סיסועוסו לקכה
 -- קז  ןולכז 3

 לטל ן ירכלכ סויטסקת
 רמסמ עבטס רקס סלב
 יכ ספ כתכו ח* ןמיס ב*
 סוקק כמ סתיוק סלשת
 ת6מ .ךרעכ רועיסכ עפופש
 הלסתמ שוקו יכככסו סשה
 לככו  סכנעו סקיתועוכפ ף50תס יפכ רועיטו ךרעב
 : + ןמיס ןוט6רב רעוטמס קוס סוסק לע | וכרכד
 סירוכלק .תוטעב ולמספ ךל רכס וכילכד ךפקקמ
 קפימיקל6ס ילעכ לט סלופכמ סוקמ רופיכ ץוקוכ)
 * ספמסחו סלועיטמ וכי סז יכ למלט הפ
 קמלסכ 6) רס5 סתפרקמ רכוט קמ5 כס .תכיתכ
 סיס סכמס יכ * ונע סתוללתטס סקיקפ קמכ סתכע
 656 ספלחתק ןפו6כ סקכפקו רושיטק ללעסל ספ
 סופס .רועיט טפשמ תזו .ןויסכק ךרלכ ןכ ולנשש
 ללכו .*רומ6ס ללפב סס יכ ועדי 6ל סטודסב יעבוטפ
 תוכל סתכפפמ תורטפס לע סי6ל ספקנכ יכ סו
 :רעוטמק סוקס ילי )ע סנע 30 סנע
 :סיסותימ ןויס סנעו ירוכלל רקכס רמכ סנע תוכקטק
 'ומדחקסמ ו(רט קז יכ סורל סעוד ןודפס ןי6 כודקכ
 ךיסו * סקטפקו סרועישמ וככיס סיפופיסו סילוכלס
 וכ סד65 ןישו \רועיס וכ ועלו 000 סע רעסכ וטסוו
 קפוע וככי6 וכ 55 * וכו קמל6כ ערוק תפכסע רתו*
 קמד6ב ערזס תפכסכ קסוע היספ קמפ לתוי סזק
 :סוכרעס רועיט סכמס יכ * םיעכת סיעולוסל תסכיה
 * 'תו .לכויל 06 יכ וככוש תישוכי(ק קלוכס סקל סירס
 ןרמ6כ סדטכ ָתְפוכת תעורז) עב(לס סז סל טפו

2 / 

 ךתוי הכ סדאל ןיאו דלוה וגממ ;הי לגשמה
 ולוכקל תגמוזמ א'הש ;ימראב ערזה תחנהמ
 סהל היוארש םיכרעה רועשו הב ותהלצהלו
 / ךרכתי הרצויל םאיכ וננזא ישונאה הרוצה
 יקסה ןינעה לוחל היּואְרהה היחה המואה ןכו
 ודבל םיקלאל םא יכ ןננוא סכוקכ6כ קרניב
 לאו ונממ ךרעהו רועשה ותוא עוטשל ךירצו
 ןיא רמאש ומכ ורבר לע 5 םע סדא שככהתי
 התא ךיאו ה דגנל הצע ןיאו 'נובת ,'או חמכח
 תזרכלל וניתובאל המדתנש הלובהתה האור

 * הרותב ונחנא םכחתנ אלו.םהירחא
 תוחא קרול רשפש יא ירזוכה רמא דכ

 ךמסו סה רבד תקתעהב
 ירחא'יברמ הזכ ןימאיש ימ אצמי םא םהישע

 םיבר | |

 וזיטכו .וכקמוס רוק ןוכסי

 וה

 סרופב סכסתסל סיכילפ

 ופרס סקק

 | . . ןמיס : יטילש רמאמ :
 | ; "רוכש פוש סו רש ןכ .* יול תכ לו תועס פ = סזוש םיכורתפ םיקל65 לק וכ ורע ףככ וב ספת
 | תטרומס .סלטק עשוכק יס ללוסק סכוככ רבד לו = סוו6ו 13 וכי תומס תולועפ כוכתומו וכק תיצ

 | סולו 5 ומטצ קדס ותושכ קר + חילגק תרסל סדטכ
 | = .םיטולק לפרי תויסל קוק  סולעק לופז לוע יכ

 רעוע וככעו ה דוככ 0975

 ךקד הזו ךככט ןישכ טופסל יכיגב כ 05 = * (לבסו

 וקסק ליטמכ וכטכ עבמפ ככקב םיפ יפ ירפמ יכ טיס
 ג ר(כתופ וכ וקופע סיפלקס ולכוי 550 סע ןנוקכ
 = תקתעס ץיפסת 5 יכסקיטעמ ךמ| רב מיס

 = טקומעמ ךוס קו לכוסו 03 ס'פירכל
 כ ןמיס ורמש דע סיסכמ לכ סע סוכה תויטע ןפומ
 ?עדוו וכויק .תוככרק .בילקסל סיזוכע סזיק וייה 6
 סו לכ = סזב ןימליט ימ כמי ס6 = : רכו סטספכ ךיל
 = ףכ .ןוטלק \כ רועיסו לחפתמסו סדוקס ןיכ עכוזע
 רסק סיברמ סקימעמ ךמסו סקילכד תקתעסכ פוס
 == פכתס סיככסו = * הזכ ןימפוס ימ שני ספ וכו סיכר
 = .ףט6 ןמ6כ רוקט כ קזפ .ךולט סמ יכ וילכדכ סה

8 

0 , 

 | וס + וכו העושה ןכו :פש
 | ןווכ .רמ6 = לטעכס  ןיכע
 | קנס דע רסוט ולסלכ
 | ןופע רוטב |13 .פלככו
 | וכו ורכז סדק תויכסולס

 | נכ ןטיט וילכדמ רסכתיס
 | וורכד ולטק רוכק סכמס יכ
 6 ביסרו סמו ןפככ
 | טור קת ךישו : ספוכב
 . יתר6יבש וטכע לכ * וכו
 יקנ(ק ןוכטס לוח יכ ךי
 סיסעמ ועכמסב היס קמופכ
 "יקשה תסמ סיווטמ ירעוסמ
 ןועב ןוע .יּכ סז לוז 55

| 
| 
| | 
| 

, 

 . ול התיק וע וז קמו6 לע
 = תרוקס לע ויק3פ) פודק
 | תותכסתס | ולכ \ םיקחק

 תוללתמסס ןכפי סנוכחת
 | ושדוכ סקיתובקקע רט יכוטמרס וכוקוכ5 רחל ךסמקל
 = ופ ס = = סרוקפ סכקקקל ךלטככ 93 רטוי עוסר(כ
 ועדיפ ומכ ףיסכ יפ לע סיקפזיק קוכמ עדוי ובת ןיפ
 ויס 69 ןכ לע יכ סופיככ לס ןכי יפפ סד קמ וכיעוב6

 תענססכ סופת סעו = +
 6ל0 לע וסכורסס קזכ פלק .לכותס וז סלוכחת
 סכסו = סקומכ וכועכ קלועכ סכקתספ ו:6סנ ךרטכס
 ופמ ₪6 קלכקה ךרומ חירבסל ויכפ'מנמ תזס סשסכ

, 

 סרטי



 + כוכב הפ ןמיס :ישלש "רמאמ | חדוהי.' לוק
 סלכסק תעד תוכיקסב סיסי וקכומסכו וכ וספכ סלשו
 טס יכ הטיס ןומ6רפ ולמ6 ךרדכו 13 לסכוס רס6

 קנכק ודיכ סיס 60ט רוכעב ותכטממו ולכס םירטס :
 סילפדק תקתעק יכ למס סכסו *ותדנסכ ןימ(יטיממ |

 אסק
 :.פוכפכ יכ סילעוש םיו לזו םזלק תו לע ורמ6כ ךטמב
 .סיכלוד :ןכ3ע :* כפכמפ סימוד שילסו תילדס תויס
 תושג יכס סקס יתעל יפלו * 36וער 50ועד סיכדול

 סיקקפ יו6כ'זכק סיטעמקו "
 ומכ סיבר  ירס6 סיכרמ |
 וכימכס ותכ תותכ :ויקט =

 )7 006 לוד סירטואקה .

 * קס ןמיס ריכזו רט0כ |
 6% סיכרה יכ רוס סמו

 "מכסכק סתומכ לע רוכצו |
 וייס ןו[ירכ ר"כתס רבכ "

 * וכו סרותק תככקמ : מפ
 סיכרמ הקתעקקס רפיצ \
 ןיגעמ | 6יס שלק רוב
 סיתודלותו קלותכ תלכק \

 ": וקתרכסו ותסקקע סרותב

 וב ןמוס "

 י סלק יק36

 סיטוליפו קכמול יסעתסתמ |
 קלכקק 69תמז :יקולקל! <
 ססממ דע קלועו תסמטממ |

 161 .*יכוסמ קרוק לכקעש

 .תלכקמ המכסהה םתומכ לע רובעי אלש םיבר
 הרורב השממ הישוריפו היתודלותו הרותה

 + םיריסבו א תובבלב
 תצצמו כא רמאת ז:רפו רבחה רמא

 םינשב וא 'ארפסב ףולח |
 * השלשו

 יכ שבירפסח בורב וגייעי ירזוכה רמא וכ

 םהילע רובעי אל םיברה
 וקלחישכ םוקיתעמב ןכ םיריהיה ורינינ בזכה

 * בורה תעדל ובושו טועימה

 כ

 וכידענ ודכיכ 'זו6ס סעט ןכ לע טפטמכ ד 9
 : ותיי6רו * וכירעכ ורב סיס

 לכי כ בוקכו  וכיתוכוסרב
 ויכיע םקפ .6לק) .ךדענ
 ויק סילק וילח6 כס קרו
 סתותיססב לכלכ וכיפדור
 קו ועטטקכ ודכ .קכסו
 ףיכקחס .סוק רכלל ךרוכ
 וסל לטכ 65 שו :כש
 וטפכ תומס יפל 'וכו יטפכ
 ,"סכתיס ופכ יטפכ ירקויקכ
 :וכיטו ס6ס וקטט ת0ז סכקו
 יוכמכ בוקכה יפכ ותסירס

 וטפסמ לכ סלועל וכ וכנקנמ 'צמתש תואב רמאה המו רבהה רמא וכ
 קרשקרה ףולהב םירפסב

 רשאו ורצ אוהש הארתה ונידעצ ודצ ומכ
 זרז תלוזו ושפנ והובישי ישפנ אושל אשנ אל

 יכקס 3ע | ךועסל וקדכ
 םכדכ סקמ 6 לכ תויס סע

 < סזו \ * ומייכע .יפכ ומכע
 סווטכ 0760 כל ןוככ קיסו

 55 קתורס יכ * תוכבלכ |
 בוקתכ טפסמכ ספ לעבש סרותס 15ק קפיס סכל סיל
 קרפוק ירח6 *:סילפסכ 16 : בקכיל קכתוכ 6% 06

 י'ס5 .תוסעל .תע סוסמ סקביפכ
 וסע רססכ *וכו סילפסס כוקכ וכיועי

 ירפסב 3 ספל נס יפכ סיכוט6ל סיעי
 סכועמ קוספ לע קכרבק תו קסרפ טוקליק סשיכס

 "סמב תומלט 'ע סכותכ יס קכקו
 ופלקכ סילפס קטלט םיקל ןכ ןועָמט ר רמ6 סירפומ

 דחקב * לוק רפס + יטוטשז רפס * קכועמ לפס סרועב +
 יק קכועע כותכ סיכטכו סרק יקל ןועמ כופכ ומ
 בותכ וסנמ דחוקב * דקפ ו3טכו סיכט ועייקו סלק
 5 סלסיו שכמ סיכטכו לפרטי יככ יטוטקו 6 קלםימ

 לסלכ * דסק ולטכו סיכס וקייסו 5לםי יכב ילעכ =

 ל2ע דס6 בותכ ו6כמ סיכסכו וה רסע דק6 כותב >
 סלותכ לודג ללכו * כע דקל ולטכו סיכס ופויקו ₪

 :תוטקל סיככ ילס6
 וכידענ ודג ומכ יוכו תופכרמלתלמ < זב ןמיש =

 תוקנ פסכ ועכסי עכ'5רה ירכד : *וכו

 :ותסירק ל סל( לם וכל יכ
 .וספכ 26 6שוכ וס וףסע =. םרפסל לכונ אש קכרס לכ ססעמ קו *סלכקכ '

 ותועמטמ עע סוס בורק יכ | רמא ?כ | סרכ סדקש קליכסתה
 < * ועומק = ןוכנס  יפל "כסתקל ךרטכי-2 כל מדוקב ₪

 90 וככל רוסמ סו רכל ס> ותטקכו וקלפס ב5 סת
 קתשו יויל6 בירקי ופטקס יפכ וב רקבי רט6 ת6ו 076

 וכתכט קנכ תווט סימכקס קועבכס לכ 05 יכ ךל עד
 *וקלסכ תוקלסמ שלפל יכ וזלק וטפכ קלמ כוכתמ לע

 וטטפתכט ומכו יטפכ ילקסו וספכ בוקכס יכ רמו ת6ז <
 סמ סרו ךוכיע .6כ 00 *  תוספדכס פו6רקשס לככ
 ?טפכ'קב וטפכ וטפכ'וטל 6סכ 65 רס6 ריו רסזכ עט
 (תוכמיסמד ץרטס לוד םפכ 6ד יטפכ מקו לקו ירק
 קלע יססמ קופי דכד"בכ סמק טכרבד םלכ 6ד וספכ
 :זסכ "ויקתיד קמ לע ןירטכד ןידכועכ קלתסי קיספכו
 םייסה .תוכרוב ₪ יכפ5 ךלקת6 5לכ ןוכיש לכ ךקממ
 יב 'וגו'ק ת6פ סכרכ 6י יטפכ וטל כ 37 ןיבכו
 656 וטפכו .ימפכ קמ ביתכ זטפכ עירזע פ רעלכ סטו
 לטמככו יכבלכ רט6 וטככב 0 עכשכ דכ קלמ דס לכ
 פפכ .שיקקכו 35 סוסקכ ליחסתמ כמ דודו קטעי
 וכתככ 'טר קטכ סזלויכ'ע וטפכ וטל (סכ 6) 57 לעו
 וביכמו וטל יטפכבו ימסב כבטכ 65 ישפכ סול 6שכ 5
 רפפכב תו6בכ כ עכטכ כס םכב לע לפוכ סעוכש ןובל
 :6וטל 6פכ 5 רכס רועומהיפב קלדקל תסזו "סע

 ופככ 1 0 6 *



 רמאמ  חרוהי לזק |
 'ס םכ תא סת 63 ופכ לכ רסק קו דוינ יטפר
 * וטככב כ עכטכ רמ6 ןכו * וס 6וק וטככו וסל ךיקל
 וטל טי 6 עבבבק לט וטפב פס )ר וכ וטכב בוקכו
 רקס לז לע וסלעה טמכ סרסב לולכמב סג + כ'ע "וכו
 תוקנק סע ךכ רק6 סכדבנמ 55 * קר'קכו'דו'ג יטמכ
 יכ סלוקבו ולוכ וטפכ סוטר נמכ קדקלמה (יי36 רח
 "יטרפמויפכיס ומכו וקטב יפל וקטכ סול קדקדמק ןכ
 65 תרומו6 תקוו * וכרכו רכל"עירכרבקעב וכסמב יכל
 בתכט עפרה תעד'יקו ופככ ילקסו יטפנ ותכס קר יב
 כותכו ומככב ק'בטכ ומכל דוככ סגע וטפכו סו וסכ לצ
 "נס יככו יכס יתייכו דע 'ק דובכוכעב יוככךרד יטפכ

 ד וכו היסילט קב דועו * בפ + וימטרפ רטפכ"605 =
 סנותכקו *  ביתכו ירק ןלכ יט קדקדמה :שיי5 רכ
 כופכ ןכט .סלוסנו וקוכ וז טלמנ סק ןיוס פילק סו
 ןקו וטפכ לופל 625 53 רס6 'ט '8מ תרובמה םרוסמ סצ
 וכפס יתילר רסס יפרפמכ לכ לע יב6יפמתו ףעיטק

 בורכ יתיר ןכו יטפכ ירקו וספכ ביתכ וכ סלכ סוריפ |
 ןיכ םירפוב תוטט 6וס יכ קפס ןיסו קפוסמק תולסבומ

 קוקס = ( 13 כוו6 ) - סלסכ רובטמ וטסכ סדפ ןיכו ₪1 |
 ו" ןיכיקכד ןילמ מ סע סכמכ סוס ןכו \ * ימפכ ירק
 636 סכול8 ירר ןכמע סכטכ 65 וטפב לושלו דו :ןיירקו
 סיפרס תרנקכ ךטמכ ת0ז ותטבלו * כע: *'(עיטק וו
 קדרכ עכטט פכטממ וס םופלב סכטס דע ספכ םיס
 * רומפכ קוק ס3מק תכוכקמ לע -סיליפ םוריפב ומגע
 ו .ןיכיתכס .סע :סבמכ ופפכ: 0וס9 :ןופס בקכט סמו
 ןויפנכ  סינמס וו3פ סמתס סמ ומנע 6וכ דו* ןיילקו
 סכמב 537 סמיתו * לזו וופס יספכ לע סלוד נק (רקמפ
 ןיירקו סקוכיק ףוסב ו'ו ןיכוקכד ןיי6מ ספודב רוכחכ
 יי55ר0 תעד 01 עצלרס תעדס לכו יכש ידא
 סנרקט ס גרקס ל סכיכסל טוט רזע י6נמי קדקלמט
 6כייספ .6לקס לע .ימי6- 037 ומפכ לוטל 6סכ 63 7ם0'

 ורמ6כ טוקנוק קקסכ יפ לע םילית םרדקמ 01 - סיטלכ <
 ומככ 6:00 סב 690 הממ קז וטפב וסל טכ 6 6
 תל קרס שופ ןו6 יכ לריו הכו הכ ןפיו 6105* ככ לש
 רכדק67 = *'וכו ןידכ ונרכו ןקב ךכהכו סיכ5למכ-
 דורמכ לב וספכ סז וסככ לוסכ 8מכ 65 רט6'וכו הרכב |
 וטככ ושל 6פכ 6 רפ5 * וכו בקטיכ רכדמ ל ירבו

 דורקכ לס .וספכ רז רמ6ט קמו * כ * וכו ךכ למ וסככ = |
 ומכ תקלוקכ דולמנ (וקס כרמ6 חנירכ 55 ןווכט לכ
 םפכ .סו ורמסכו ט5ק  ןסבכ ךוקל לופ סקרבס5 מ
 יכםכל = *"ונו ןכפ כ9 תל בוכניו 565 ןיוככ לכ *ןכ5'
 רמלל .כוקכ םיפדב וכלנ6 נמכר וזוכפ יפיק םרדמכ |
 לטל בותכס לככ וכ ולכמ 59 וטככ לטכס סט ₪ -

 ו

 לויכ סקלורקב םידנכנו סיכר לב וקיוסכס ת0וכ
 ודעוב ופ3ק סיכלמכ קגכ יכ קפס ןי6 = * ווב סתכיקכו |
 קלפ כ סקנ וכרכו רוטב יפ כול לכ לע וידקי ורכע |

 זכ ןמניכ ישירש
 - ףיככב יטלר 5וס) 6טכ 6% רטלרכו ככלב% קו'מול בכ
 וסל 5:כ 6% 765 וכו בקעי רו 01 * וכו דולב 3
 םרכ) רטפ6 תסוק 'טרנק יפל סכסו'צע "וכו ןכלל יטכב
 גל ול כס ךכ רחלו * כוכב יפכ קמה יב לסת יב
 5ע ימרכ 6וס) 6.2 5 יב 029 סכרכסנו - יכקק יפכ
 חור יכ תי וסרוכ .תלמ ול תעכסומה .ככוילעה םכנה
 סינוק סנע לע הכוס 9טכמ סכוכקו "כ סרמ\6 טד
 תדוכענ וכול טומס סב6 6)ו לורמכ יכפכ סיסטכ
 ימכנ = עכסב בכ יטסב וסל 5ףכ 05 גקעי ןכו *ולבפ
 גנטכ 5לו 3500 סע לופכ וכוסל סו יפל סיסיו " 5
 | כנו * רקטכ .ליכ ט קליק תקכבס כ5רכ מ כו * סמרמל
 || יו רק סגנו = ,6רזע ןכ5) ול קתרוע סוס ם7כ סק
 סמ ריסק) סוכסכ 0יכ סור ןכ5 *רכ כנסי קדקלעב
 םוהד) קז םירכפכ ידלמ יכ רמ6 סנעטמו ןטסט
 6קככ רב ךרדכ טרדמ 53/67 לביכ לכ ירקב ו6 כיחככ
 ןכומ רק יכ סקמ 760 לע יטרדמס וכפי יקעכו
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 ק < |
 יסכ6 \עוטוריפבומתטס לכי וכו סיכלמס שכמ וטסו
 "טסו דוקס דני 6וקס ןמוק לע וכ לוד נק תמככ
 ירקסו י'וכו סיטפוס טיכלמ סיכסכ קלסת רכז סכק יכ
 וכסת רט6 לע .כופסת סמו רקסל ולכל ךיטוי ןכ

 ץייקסו ץספפכ'מ(כו :ךלוסו
 62001 = סיטכסו :לכססו

 יכויכפ לכ )לכ סימעטקפ
 יכסכ רכזםימעטסו לוקינס
 [קסו 50פה יכ 'פ .ןמימ
 יבוש  קסל2 סט לכס
 סלקעס סכוס6קס סקולסק
 קייקכו  סלוסקו סקפס
 *וכלמק 5 ולפטכ ססילעצ
 לקוכמכ לט 7062 סיטוכה
 ןווכ סזפי * ךכופכ וכנכל סמ
 706 לכ יכ ייוטכסו ורמ(ב
 סטוכ סיכלמ .סעכססמ
 065  תפ6ס .וקלירוב\
 יכפב סכסס ריכזסו ןפסלטמ-
 65 סיכלמ סוקמכ יכ ומכש:
 טק קרטמ ותויסל דומע*
 "רק עדי ולו * קמס רסובמס
 סיטככ רכס תכוכ זכס שייט

 "לנהכה בלב ימעטהו אבשהו הי טנדו רבשהו
 לארשי .ינב תא תורוהלו הדובעל םכרצ זגפמ
 ארקוומע הח*הו ווטצנש ינפמ םיכלמה בלבו
 םנכרצ ינפמ םיטפושה בלבו * וייח ימ* לכ וב
 םכרצ ינבמ םיררהנסה בלבו * םינידבסהילא

 איה יכ םתישעו םתרמשו בוחכש המב כהילא
 לבקל ידכ םיריסחה בלבו  *'כתנינו סכתמכה
 ומשו םהב רדגההל ףניחה ישנא בלבו * רכש
 סהה תוגוכתל תותוא םימעטהו םיכלמה ןנכש
 לע בושהת המו השממ הלבקב םוקיתעה ךשא
 ןכ רחאו הדחת םיקוספב ארקמד ונקת רשא
 זרורעמב ןכ רחאו סימעטב ןכ רחאו דוקנב
 ונמרש>4 דע רסחקרו םו"מה זררימש לע
 ;ררותה יצח ןוחגד ויויכ וירכו :ריתויתוא

 אצוי לוגסו ירצד חתפו ץמקמ ירכנ לב תרימשו
 קירל זרזב סהישעמש קרארתה השקהה ןמ

 .סלסת סיקוספכ .6לקמס
 .ןכ רחסו דוקיככ .ןכ כקו
 ,ולוסמכ ןכ רסלו סימעטכ
 .סולדכ 65 סזכ ןווכו * וכו
 וקוכרכוט רדושק ןיכ ןיספ

 וכקפ ורק6 יכ חכ ןעימ
 *כמ6ל קוט קוסככ רקס
 : טיקוספס 150 .לכפ סופו
 סע שוק יקעטכ רכוט סמו
 (רקמכ וכיכיו סס לכוס
 .םמו = סיפעט יקוספ 6
 ץוק 6לק תורוסמב ףיסוספ
 56 סל ילט6ו ספ סלכל

 ףלוק רכס כקו ורוסמק
 קל6 קטק קמ רפכמו
 3 68ו סודסי רט( ורוסלס
 לכו רסחקו 6למק ,פלימס
 לכ ליעמ סזכ לכ ףיסכמו
 סו וכו םתפו ץמקמ ירככ

 * הבוח ירברב תולדתשה וא הלטבלו . = סכולכז "מפמ סיק 6ל קוק
 רכזומס | ומוממ וקותעסב
 | | "'וכו סיכקכס כלב * סלעקל
 תודוקמה .ןיכע קרוקס סכרכוס קמ יכפמ ךלוקו טרפמ
 תותכ לכל טכמ6 יכ = * סיכקפ וזזכ קוככלכ סימעוטסו
 סיעוכ סקסו סקלעוק וטספתי ססיתורלמל קמוש-
 תודוקכה כט ילול סיכותכס ימעט ןיכס ועדי 5:
 סתיק תשזו * יכיסע קלכק סקל לםמכ רט םימעטסו:
 סכלטנקל סדיכ תעייקתמ וז לכ .סיקתס סכב.
 יםוסוע סמק רטש וקכסלממ םיש טיס סכייכעל דימפ-
 כניתסמ .םיקלשק יככ "בכ סוס סעטס ןע יּכ כוטק6%
 סיטכזפ סיבלע .סיכככ ולכזכ לק רופסק קברעמב.
 ימכ בלבו ורמסב :כופב ןטסס רכז סג 03 סלילי
 וסס ס3כקס ךלוכ .יכ ידוסל פק רד גתסל ףכופה
 וכרכוס ףכוס יטכ6 ןובקיר וניפפס דע * לכ5 ףתוטמ
 ורעפ ןככו * סמרעב סיפכל לוכל) סמכע סבלפפ 6
 : 'ודיססס כלו * סכותכ רז רכע 621 קלכקס פרזשמ.
 טיקל פור רק ןורסע .יכע ירס'פ תוחכמ 3/0כ י כ
 סלותכ קסועק לכ גו קסכמלו קלועל ס-ופק קו ד
 * "ומ סדק ועכ וכו סקכמו סלוע ירקס .ופיחב

 לכ .סירפוס ויקט םירפופ

 "תויקו6 וכמ רט6 דע מפס
 ןטולקל קפ 6קי6יכס 'וכו
 סיכוטסכ ו6רקכ - ךכופל

 ןיקט קרוקכס תויתוק
 -+- דעם לס תויתוש לס ןיוכס * ןוסב ל ו סיכמוס

 רמא כל

 ; : * סוקוספ לש סלגתקו וכיק לם ןויכס סרה ₪9.
 "ןיתוסב יליק לס ןוינס רשיד ןיע רטימ קיוח כמםיכי
 'פוכ סג = > ס'ע סיקוספה ןייכס ןוע לפכי סופר(
 שוקט נז ויסל ךירכןוקבד 1 ורמ6 שכ םירפומ
 פרופ לס תוכית יכנס סר טרד סרות לס תויתוס יכמ
 סע סל = * כע סטס 6רכ םר7 קטש ףוסכ סר
 +: סולדכ רע6מב .דקפמו רכוכ יתלכ ךוקיכס תויס
 סלכ וקעדל .יכ ויריבסש ודירפסל סר 5 כ
 טופ .קז .ןיכ ןיסו = ודסוכ ולפיו לק6 העורוורפיכ
 "סב סרקפכ לוקיכס ןיכע סמ ללככס ופ *פמיכ שולמכ
 קשירה .ןפוש וכיי-ע קוקיו ץרקט קז סיקל6ק תרופ
 לע וכופל 0 ,שיל .םירי 6ל וידעלכ יכ קוקיכק סע
 סייל לס לז לע בקכס סזל סכי6רת ךיכיעו * סירס
 סיקתעומס וירכלל .ךולס .רכוכק ורפסכ קלקדמס
 , ו כ יע לע סכקס וכל טריפ ןתי יפפ| קפעממ

 פ
/ 



 רמאמ | | הרותי לוק
 ילעכ לע 16 קנודנק תסככ יש6 לע ס6ופסו לש
 * סע רוסמק ילעב 56 כס ףוקט יתעד לעו * תרוסמס
 יפכ6 36 וכ רפסק ילכד ךטמקע תעלל קיסרס רככו
 וירכדמ סתלעסש סמ יפל יוככס בסוי סלודנק תסככ
 'פ ורמ6ב 1-2%0 סטכ רבחס תעללו * וכתכיב תרוכמ
 ןקכס רוע סירפופס 207 טלטס * קודקדכ וקפסממ 'ז
 תוועמס ןקתמ וסכ יכמסמ לכ סטו וככס רעכ לפוסט
 סילפסק וכקתו ויפחס סיפק סירפוסס לכ ופע ןכז
 "מלט סרשמסל ספט סז סיספ דע רטפ 62 סע לכתב
 לקו ויתוזסו קוכיעסו סיקוספקו תויפרפס .פוכמב
 קולו קז .תלו.ו ןופלק גקכע גקוכקו לזק) = "= רסס
 קלסשס ירפס קו סירוכמ קזכ וטעו סילפוס וארקב
 סקכסה יפכפ בולו וקיערי קמלקקכ ץילס סנ י כע
 בתכ לכמס סויפ6 רק .יכ ספ6 " עדס סול סיכסקפ
 תרות 'פסב .\6רקיו ורמ6 לע תיטינטק קמדקקכ סט
 ןופ 5רקמ לס וטוטפ יעל יכ'וכו םרופמ .סוקנ6ק
 קפעקלס רקמס לש כט ףוק קר.6רועב רכדש קוספמ
 תש סיכיכמ סיומו לע וגו סיכלפו יככו עוםיו וכמיש
 "יקָשק לוק סכ + רמו שוק סקילעו קרותל סעש
 סירלכ םלדמ כסוול ץכו ןכ ירקס * רוע לע לו רצ
 ופרקיו רחתס קז לע בותכ לט וטספ ךלל לע וכרכוש-
 סוטכ6ק לס רפול סנור (רקפ סז סיק36 תרות'סצ
 םרופמ ךכ רו י ירכע ןוסלכ סכוט6לב קובפס ופרש
 ימר6 ןולכ קוספק סקנ סימגרפמ ויססיפ סוגרת סז
 ול5 לכפ סופו לכס סיכיכמ ויק וטל וכוספ יפל
 קוסמל קוספ ןיכ סיקיספמ ויסט רול סכור סיקוכפק
 סלינואסמב לז6פ ומכ סערלנע ליב סלכק סעיסס ומכ
 יש ןכיקספ 3 קטא סיל סיקספ זנד קוספ לכ
 ויססכ למול סנול סימעט וספ טז רקמכ וכיבינ

 תכוכ .ופג ןקוספס עכזפב תוקספס ופע ססל סירופ |
 סיקשכ לפעקו סיכקופ קעלע לוק קיטס ועכ ןיכעש
 ןיספמ סיס ירק ןדריס רכעכ סמ/ק 65 סל (רו
 דע = * ספק ובל ףרל ךכ רח6ו ורחל קלמכ טמפ
 וכ קספסקמיפל יקעט קוסיפ סז ושרק לזרו"'טריפ
 ככ ויסמ 65 קוספס תככק) תעלו סעט כוש

 פל ופעכ 65 ןוידע יכ סויס וכליכ לט( סימעטש |
 טס סילוק ויק םריפ תולוסמס 196 79ו י רתע
 ןונכ סערטמ סדוב פרוס סתיסס עס -תוללק לכ
 ספ לע ,קרוטעס .ססל סיקלוק ויקפ-ל5 :ןו.\תכו ןיילק

 .רקמס לב לע טו סרותס לע תרוסעס וכ סספ 6
 רבד בתכ 55 (לזע ותפדל יכ סויס וכדיכ 6ו סט ומכ
 1ע סירבד סכרס ךכ רס(ו | + לכל סמ תרותב קל
 בק ג = + ודופקפו קדלל גיססז ףדר יתכסו ילקס

 אל | ןמיפ | ישולש
 ערבל .בור וכ ורעב ורי 0% סיערי פסל ותמדקקב
 סעט סזיפמ ריב (לו ןינטוכעו ןולטכו ןוכלל 5
 פוקס ןולככ ותכ6למ לובכ 'טוע 6 ותופרקכ ףוסכלו
 ץרכ רסס ופכסלי ןוקיקל ומגע .6ילס כיכמ ו3 חל
 ןייעומל 6וכמס וכ יונת לכספ 'קעס סיס וכמעו תוסעל
 ןכ ירסס = * ומפסוכךרוכמ סז ןיז לולו * ססירכדכ
 וטלסתכ 65₪ סימעטקו תודוקככ ותעד םיכוקל (כי
 טזל קורקו רעב תיתס רחש דע ותרכס יפל
 "במנכ .5/ס ירכד לככ ףנעב 93 יכ סקמ לחזק * סיכמ
 טעט 'ו0 סלוקכמ ועלו רכז סופ פומרדעכו עוד בסכו
 ריכק נכד .ץטטפ יריכ 6 לוגס סתפ י6 ץטק
 ₪30 ךכ ירק 5% סישעפל ורק(ס קמ יכ * ןקיטולו
 פע ןכו == ךרל טעו 636 ךכד סטו ילקת 59 וומכ ךכ
 לט סישר טטמ קרוסמל ס םיו ץרקעל ס6 שי ורזץמ
 לוקיכ ונכ ךכ 69קל פינס ויק קל סל לוקיכס סיס
 16 סיפמופ ויס חל ךכ.רפננכ טלוקכ קלקס קתיס סט
 * ךכ ילקת
 טדקס תרמפמ ורמוט תפס ינכס 536 תודוקכס ןולכז
 סוריטק לימ רקוז םררשב ורמ6פו סקיזמלכ לכס סופל
 פרטס י6קלו 6לטס ופסל לועל ושל ןוופ6 לכל תיל
 ןויפ6 .דכ ףטפב לכ ףפוגכ וסלכ ןווקס י ידקככ רב
 לפמ תוודקסבו | * קיפוויקכ סייקתק (פונ 50 ידקכ
 ןידוקכו .ןי>ווסכ ךוכיס ימעטו רט בופכ סיכוקיתל
 ותל ןיליח רתכ ןינסכמ יל ןימפכ ןווקו ןוסול
 עמ סוכב יכ ימעט רתב ידוקכו ילזקכ רתכ ינקבתמ
 * כע + רמוס סובב

 = ומיטמ לט6מ רכס לם וקדכ כולק סוס

 ה ---ר-=--ר הרר וורו

 = תולוקכס מפ ודקפכ תועסבו
 קרסו יעכמפ יקיקל סל ןבטקכ קי ןוותסו ולמסכ |

 - \פסכ ופלוז ומוקמבו עיטלרב רקזכו *וכו קו ןכססכ |
 ךכ 935 ךכ ילקנמ 56 ורמפט סמו = ןכ סג סימעטס רכז
 סנט6-ף6 וכ ם)ג6 תולוקכק רדעס ונשמע ןיכסל ןי6
 ךומסל וככ תלקיכמ סלחק סתימ ךיפרוריככ וטדי
 כס ןותוסכ םילטפס קרס( קלורק לע סתשירל
 - "רש ןכו-צע'יס שביט ומכו גקבמכ 6תכנסל ךרד לכס
 = כיו שכפי סו ךכל לע תרוסמל ס6 שיו רקמל ס6 שו

 ך , ק

 פופסי 6 פ לרב ל/קמ ןכס טייט כס לח[ קי6כ דוע
 .סימל ותכ6למ ססע רש לע ובר 26 גרק בוי יכ
 מה קיס 06 קכהו קלע רבז תס הסקת ול קרקס
 לוק .סיס ךיש תולוקכ עעכ רכז לוקכ סיפו תודוקכ
 לככ יכ הפ סוט וככי6 סח = * סינטק ככ רכז
 עפ 55 למללקט (בטילקו ןלק ?3פ7ק ומרי
 דפולקקכ לימל>0 52 .סיגסס לס 706 ותסילקב
 פונמ על ןכ ג יונמ סו לכדו תוטטב ותסורק
 < יסותפרש 19) ןגוקכ .דקוכמ ןיכפפ רעפס



 רמאמ | חדוחי לוק
 לק דועו = * טוטטט 35 6קסכ סוכט סט קיק 0 טל |
 רמוס לע ס6 יכ העקלמ .תכרוע וו 09. תה
 רנקק תכוכ לע 63 יביכמ ןתרונב ובר'ב תודוקבקש
 יכמ יבב סלודגה תבככ יטבסל ןתרזכ םודק בקייש

 רבד לע ווקר קכ טתוי ןכ סג רז ומכבו *רבודמכ
 : ו :

 וקבויו תוליע .ומעיו סנינסד כד ץיקכמ בימעטכ
 ומ וכו סימעט קומ'ככ 96 (רטוז רע וגו סיקכז
 פודוקנר .תוממ סנקק דנמ רוגמ סככט סמ רבד
 ןונכ .ירבמ ןוטפב .6לו יבכבו יזל6 ןומלב סיזנעטסז
 ריבק 6גרד טגד :קיפמ םוכ למ ס!וק )ובו ירי
 יטכטמ ס1 יכ 709 עוער ןיככ סו יכס | * ןקימודץ
 רככו ימלמור ו ילכב ןוטלכ .6רמגכ וכתכב קרותק
 תוטס סנו סידפכ תפס סירכדמ יכפ תיצ יטכ6 ויה
  ותטק ךלודק ךורדי ילו לככמ סתלרלע סיטדקה
 טק ןוירט סכקו וכוילכב לעהי ךיסו וז ותייסוקב
 כ ןי6 0ט6 ק36כ םירבדק רקלו | * םוכל 6וק םיסש
 ₪06 רכ (יכוכ רבודמב רכסק דנכב דוקעל סקב|
 ו קיס 6) דוקיבק יכ ומ רורבט ור6כ רו0) חכו
 ס)ודנק פסככ ימכ6 ימיכ שכו רג יווכק יב בכ.
 יפב 6ורקל .סישיקב סתויק5 סכ3 םיכירב ויה 53 יכ
 קקבכסב ןיכנק תדמעכ וקמכ וקרקו סיקעטו דוקיב
 ונגוומ רטפכ .רוכדק תדמתקב ןיכעה תכיןמב סוקמבו
 ימב6ל קורבט סי6יכבו לכו םיפיככק יפמ ולכקו
 ףגכסה סכעמ דע רוד רח6רוד ןכו קלודנק תסככ
 ןיכעה סוס ןכו י וכו סימעטו דוקיכ יכב 6ורקל ועדי
 רס6 .דע לז ךטלכו .תודוקכס ולטוככ סדוק סליעל
 קריביל טפקתק םיפ96 'ג תכב (וקמ 9רמנק מיקה
 קוק לכו 1601 יכט תיב ןכרק רק ולק כט 6יקמ
 סקו .תלוסמק י)עב ןמז דע רוסהו ךולק טדקק ןופפ
 סישיקבו ילודב סימכס ויק יוועמ סיק קירכט יטכ6
 רסלכ וכו סידוסיק ראש לכמ ןוטל יחנו 6רקמב
 ע:6כ ןכו = *'ןכו קדקדמכ סכוי יבר סכילע דיעס
 רקטכ .סכו (ירבט ימכק בול ןכ ל תוקב סכ בתב
 * דוקיכְה לכ וכלכק סהלו קרוסמק יטכס ויס סכמ יכ

 3615 ךני סירכד לט ןטרפ לע דומע) קנורק+ בש
 = וסב ל וכ6 יכ רטפמ וככקו רכוק וככ 6כמיו מוקש
 לע וכקכלכ רפמכ תכוכב לינומכ לפ לככב ריעקל קר
 סוקלּב .וילכדמ ךווע כ קניג ןכ םג סולו * ורו6יצ
 רכוס .סמכ ןוככ סעט וכממ ךל רפבהיט סמ ףוקה
 וכל כס 60 סלכל לו נסכו ולככו םקססז ץוקכ לָכְקָּה

 רק סכסו  י ובממ ףוכ קיר רכד 65 יכ 7600 ןולכו
 וכ יקקנמ דכפ סו ף% רמסנ בותכ םירכוכקוירבד
 "קל קכ-תודוקכל קועב ושרק 65 תלוכקס ילעב

 רסכ אל - ןמיסיטילזט
 ירינל וטרקט ובייסל .לונמקו ירינק סנככו קקכלו
 סיקדקדמה וטבככו .* םקכ ןכ סנ לו סנו ץמק ןכ ב
 תומכק .תסירקב סכיכיב יטעמ ולידכס  סינוטללה
 ץמק .תסולו לודנ ץמק .תסוק סדוקככ ופרקמ וכייקד
 לפס 536 י ןטק סתפ תלו לודב םתפ תלו *ןטק
 סכטקו סוד ב סרסמק לכב סוומכ ורכזכ 05 תודוקכה
 ץיכקלי וא קלוש א טכופ)ו יא קריחל וקכק קכ

 כ5כתי רס6כ קורס תועס וללק ןיפטח 'גלו 6וסלו א
 ₪כ םרוממכ סרמ6ב .לסמסו * 1 רמלמב תויכס תוסולכ
 תיפ וכ6 סיק36 רמ%ת רומפכ ומכ יא דקו א דה יפיק
 לקו סוס למ .ורק6 לו = * לעיפכ ךכמל רומק דחו
 סיתוכל .קו) דס לכו יא ןוכיתכד ןילימ [כ ןכו קרוש
 - קריס .ןיכיתכד ורטס לוי תיל ליפי תי ןילל ןונכ
 וכ 6 קלופ 16 גליק 15 סלוק סקכ 6נמכט תוזקבנסו
 ןכ .כפכס רפוסה תומכסקס קר קריסמס ילעכ ןימלמ
 ךעידופ סתעו = * תריסמכ ןיכק (וקס ופרק ידכ
 ץמקל ולכקס וטכ" תומס ןקנ ופרק 55 מכ סעטכ
 ןמיס-ןק) םי תורסלס תועוכתקםיפל קוו = *חתפלו
 וקיפסקו = * 'ִא \א וא דוקו ויק 55 ךסמכ תוותופ

 ץמקס :לכ6 סירת תומס ןקל ופלק לו ופסק תומטב
 תוקמ .ןקנ 6לקל וכרכוס ךמומס קול ל ןיאכ חתכקו

 תויתופ ןקל ץילט ןטק חתפו ןטק ץמקק ןכו סידקוימ |
 "פמ רוס תטרפב וכרשיכט מב בורק לע ךסמה
 ןטק חפפו ןטק ץייק ןקט סידסוימ תומט ךהל ורק
 16רקו ןקוקס תש וכסו ילק6 סיקדקדמ ומק ךכ רקמו
 סיכסק 056 תעדלו לוגס ןטק קתפלו יריב ןטק ץמקל
 6% תודוקבס ר6ש למ תומס לכ6 * סוטכ סלכ תעד
 1א קרוקכל רוקט שי סופב סלכ עד ןקילע סיכסס
 וכ סר וב רק ןכו  סופ 05015 5כוקט שיו ס)וק-
 "וככטמק ובקכסו * שי * ץוכיכל ופעוכו ועויסכו קלמב-
 ןופט יתטדי = 68 סוּפ של \א תדוקכל - סיפרוק
 סיכהקמקו סיקלקדמפ :יכפס לכב .ןישיכ וקוכלנוס
 קלופ ירוק וכקכלו קרוס 5 וסרק ך5ןכ ול ופרקש
 16. תודוקכ סטלס ול ןילוק סיקדקדעסו א תדוקכל
 סילוקס םיו = *סיקכפ ץוכק ובוקלקמ רקעכו * [וכק
 פרוקב םיו קריפול וקכק \ִא קדוקכו * סוכ ץוכק 5
 כתכז תומוקמ סכרכב 3505 5 ןכו רבש ול
 6רק יקווכס סבחכז = *כרע ןוטלכ ןכ 'קכ סוככ
 יב ומ רורכז = 'ןטק רבכ יריבנו ל דב במ קליפ

 (וק דו מכ 9וקמ 52- סבטק .טעוכת לכ קריק
 קליפ ו6רק דויק סע סוסב דתופו רכט ול וסרקמ
 ןמיס יכפכ ז לעומרכד סדק רככו יככ = סקב
 ויקט מכ *  וכו חל סזכ םכיסעקמ סקרקס י'פ

 סיכר 27 .



 ףמטמ | הדותו לוק
 בור 5!ו ופלקסב ידופ6ק רבדכ סכיכע סיכנ/ סיב
 סיליטכמו = םיקיקפמ יתעמטו יעי6רס .סיקכסה
 טירפוסל = תסמוימק = קוק קליקקק = סיכמו
 ירפפל ןופדסו ןופעס .קכומט ימ) .סליסייס עכ(לסו
 | כמ ססני 65 יכ ספופלק
 ףיקטק 6לו = *רוזטסז |

 סיטסק ףיככסו וז  קכוכמ

 רקפ5 ןכפ וכתש "ק קרות
 סירפוס רקס טע .ספע

 :ןוכ דע

 ְפ ל בל ןמיש

 ךשוומו = שוקק .תולדקססק |
 סרותק קריפס ןיגע ווב
 | * לותל ויס קרוס 3163.
 תוקתב 2360 םתכ ןכו סתוכשלךלד סיסי 602 9

 ילעכ רלועפל רכס םי יכ קק6ק * לזו רוע דוסי רפס |
 *רמע סרובעב וכ רועס תומוס ירמוטכ סקס תרוסמל=
 תפסות ילכ  סתכוכתמ לע טדקס ירפסו 'ק תרופ
 קדקדמס קויל6 פק ירכל קוב וקדניו * כע תערגממ

 רסס תרוסמס ילעב ילול יכ'ק6כ תמדוקס ורכז סדקפ
 סתלכ רבכ | סרווע לע 6רקמקו סלותס .וקיזעש
 ורפס כ ויס לו תורות יפטכ סרותס תיטעכו קלרקש |
 לפסל סרק רטשכ דחי"ימיכסמ ויסט (רקמק ירפס לככ
 סופוליחו סייוכמ סקּכ סרת 650 * סירכחןק ירפש

 ור6 דע ססכמכ גילפסו וכו םולקכ( סוגרתכ וסנעכ =
 לפכס רספס י6 לוטה ילעכ וטע רט6 קטעמק 0066,
 [רקמק ירפס לכ לכ סוטכ יוכט6 ףולק לופס 6 +
 קוספ לע ופרק ץכו סרוק ייס תרוסמ 305 סכס) 65 |
 תרוסמק 156: תולילכ .לחפמ וכירי לע וכרק םיש '
 כורקו + כ:ע = תולנכ סרוק סכתסתק לט סיכמטקפ \
 ו תושמל ויס תרוסמק י)עבט בתכט קמ עומשל

 קכ6למס ל כרק5 ןופפיט יע סויק דועו לוד רק רוד <
 "יכייבע 16 ולממ ןוכשס (וכמל יללכו סיכמיס תופעל \

 רבי 5 ףיסוי למ יסכפכ ך6 ודיב תוטרס קרוס
 סי6לקב קלודגה קסככ יטכ( סקילע ווויכסקט קמ לע

 תוכטקו .תולודצ תויתופכו .ביתכבו ירקכו סירסחפ |
 םיחכי 5 01/0365 סמודכו סרוקב תומותסו תוסוקש |
 ימוכסו יעעטסו תודוקכס ןיכעכ תרןסמק ינעכ ירכד +

.7 , 

 תולדתשה 6וקי5 לכא :ירזוכה רמא כל
 תריטש םע הכוח רבדב ו

 המכחה םעחתונשל ךרד הי;וי אלש הרותה לע הלק :סיניכקעה
 "מעטהו דוקנה'ועיבקמ הארניכ האלפומה | !נקכ6 ימכס ורמת טכיש'

 ?קרדנניא תרזענ המכחמ אלא היהי ארש רדס
 היחוש ןכתי לו םינפ בושב ונתמכה ךרעמ
 ופצ סיוצר םכיכרמ אלא ןומהה לצא לבוקמ

 ריחומ ןומהה לבקיש ןכתו צלו יוצר דיחימ .קוללמשה
 | יכ והלאה ןינעב רזענ וא :איכנ היהי סא אלא .סריממ סע קכו .רבדכ
 ול בורק אוהש ימ ןעוט רזענ וננזיאש סכחה 56 קוליט 22 = *קרותפ"

 יוהשעמכ השעיש ותמכתב

 רכסס כוט לע לטועו קכומ ת6זס סיסלס סכ סכס * וכ <

 \ ₪3 קמושכ .לכוקמ .ותורז סנופ סע סימעטקו לוקיכס
 \ ים וכרמ6 רכבו ייוכר'ברמ וו תלכק  סקיסס ס6 טלמי

 בל ןמיס = ישילש
 557 ףופו * וכו סיכטיס סקככתכו טק דכוזט תולאק
 סכוכקס רפסס ם0ר לע סומק ןיכעב תוכלמ רק ןתכ'
 וככו סקקו .כלק טרטכ קדלס ורוכזק קלכלו קלכ0-
 טורופ תומדקהב בתכ ןכ'רסו = * חע 'ם יכטב וכימ6

 טלכק וכידיכ :טי קרותס |
 קלכ סרותס לכ יכ עוא6 לש
 תוכיתקס קכק לסויתוקפ
 ןיכעכ :תווש) .תוקלסתמ
 ךרד כוססת וניפכ רח6
 תוטלרכ קוסכ יכ לסט
 ןונכ קורס6 תוכיתל לסקי
 * סיק56 6רכתי ט6רכ
 דכלמ ןכ סרותס כו
 90.ןקיקוירטוינו ןכיפורכ
 '69בפכ רָככו | י תוסס
 ספק .ןיכע 6רוובכ ויפוריפכ

 ןונע קזיסכ ככ לט לודגס =
 שכיו עטיוסיקוספ 12: וכ

 תרופ רפס סז יכפת עד < , ְ
 ותא רע 'וכז לוספ רשקכ 166553 קח6\6ב רכ קעטס
 לזו סכטסמכ סלועה יפכ דירוז לו סע וכיסס פע6
 רסס לכו 655 לכ תוכמל רקס ילודב 6יכסס ןיכעל
 הופ רע תרוסמב סירפס רבחלו 6-קמסו סר:תס כב
 ו5רקיו וספק ורט6ס ימכ שזכ לדקסכס (יבכס רפופס
 +קמכ וכיכיו לכט סוסו םרופע סיק560 קרופ רפסכ
 1רקפ סע קלעמנ רסקג = ס6לפוקס קמכסס סע : סע
 מכה םע סול דתטס סו קיקס סכוכהו תּולדתפס לכ
 ססרכ יכ ורמ6 וקוו * סכ סספוכ ק םורכ לשל ס0לפומס
 סמכסמ 696 סיסי 5% רדס סימעטסו דוקכ> תועיכשמ
 סטמל .סוקמ סלקק סור תנרדמל קזכ ןווכ *  תרועכ
 סוליס ומ6כ ק'מ'פ יכסכ סרומס ןוטלכ ספוככס קגרלממ-
 = וכוסל .סלוי ןכו וכו וקרוי וקעמכיפ יקל לוע 5
 | יקפ5ס ןיכעכ רזעכ 5 יככ סיסי ס6- 6ררמשכ ךיקסב

 רמא גל

 תסנמכ סתיסמומכ סרועב סמכס יפלכ ותויס 60 יכ
 | ףיסוס = * 'וכו ןכתי לו: רומפכ ספור בס תסככ יזכ6כ
 \ ןמע ּונפו6רב .יכ .קזו סיתס לע תכלוכ סיר דיש

 \ *סמכססס סתומכ לע רוכעי ל יכ ותלוז פומיקזבו רב
 | ₪יככ ותווסכ 7 וכ רייוכי 3 סזו יוכר דימימ סתיקסול
 | רוע 13 ₪לםי 050 וינע וסור חל 'ק ןתי יכ .רועכ ו6
 | ]5 | - .| \סלגח ןככְו וכו עו לזעכ וככיזפ סכמס יכ:פדקע



 תריהי לוק |
 טמ ןמיס .ןופ(רב רבסק רבלכ כר לסקכ ופו'ז 956 |
 יכפמ רקסמב ודעעי 65 קוקכסס תונוכסתס ורשמב \

 ץקוזמס בקזכ יקנזק .ןימעסו ףייוומס רכדס ומכ ססט
 רקאמ ('פ "יס רפסס קשיקסכ רסי:ש וזכו ףיטומו ךנוס
 קסעמ סמס לכס סיפרי
 ונחנא ;רלבקה ןכ:כא רבחה רמא 2 סתדוקפ תעכ סיעוקעמ

 לכו הכ ןיבייח םיארקהו
 לע תראצמנה תאזה ?ררותה יכ הדויש %מ רכלכ ויסי סקינע םפמתז

 / השמ  תרות תארקנ איה תאזה אנוכתה | =
 לבא םיאלקה םירמוא ןכ ירזוכה רמא ל 15 ל"
 ?ררותה והנצמש רהפ4 | 0 3

 * הלבקה לא םיכירצ םניא המ לש
 טישפה השמרפס הז הנה רבחה רמא קל

 רובדבו .ו'תולמב ונכרצה =
 ( דוקנה ןמ ) הלבקה ןמ/תוחב המכ לא וכ תפכקכק תזה .לזתקו לי0וס +
 לע . ?ררוסממו:'קפפמו = םעשמו | לוקכמ לכ 018 סכוכתס לש = ןכפנ6
 וינינעב .םכיכירצ .ונא  המכו ?רמכ תרהא 6  סיזשטו :לוקכ ילכ"
 הארתה תולמה ןמ . בחר ןינעה וכ וישודופו :ןכ 'ל 15 לרוק תפרקב

 "שדח שאל םכל הזה שרחה םהל המא רשאכ

 סדקפת ס6ס לכ וכ(

 י םייווקס

 נל ןמיס
% 

 ומדקו טס סירברק סכמ"'וכו
 טק סכק לעו טכ | ןמ'סמ |
 סיכירב פפעס טק וריק |
 סלכקב = תולוקפ סילק

 פס ססמ סימס 50 סז :ע
 טע.סקו ,6כפי יכל וקלופ-
 "ימעטס פכוכק .יכ רדוקל סיחיסומ סזכ סדייסימ לכ \

 קמ בכ :יכיפמ קנכק תוככלכ .ויס תורוממ תוקוקכסו
 : סכס דע לופס ₪ז לע /ךסלכמ-

 * ףכז רפ6 526- סישקקסטירעוש ןכ ףל ןמיס
 תרכד רסס קס סלכקס ןיכע 27

 קמכ .סכס יכ וולו 3 ופכו סיפלקס ן/כ' וסכק ספ6
 סקידעלכט סימעטסו דוקיכק ן'כעכ ויפ6 ךרוכק טופס
 תכפומ כוכב קירק ףורקל וכוקפ קת שוש םירו 5
 קרופס רפסו לישוס סלכקלכ ןכודוקפ סרכסס סליבי פכע-
 סנוסירכולמפ סיס טופפ 56רטו יככ יכפל קעמ סס 6

 56 סימעטו היתודוקככ .סמילט סרופס וסכמט רסס |
 טדסל סלל ןו* ופרכזס ךרדק ?ש םיכייכעס ומלטוססכ |
 קמ .יכ .בותכ לט וטוספמ סיזכוי ס טוריפכ סתעק רב
 לכס עמ וסופע רככ רטש 6 ךלמס י"יסס כיס לס
 ןיפו תסרבמ סכמוקו >פויבכ לע ףיסו ימיסמ סרות ספמ
 תועדו רפכו ס9כקק לכד ספ:םיבכספ וככסלי סרכה מש
 טשמכ תוסעל ךלי 560 ץהיסמ בוט 99 -סיס'כע עוכרס

 יכיל 6ריטכפ ןכ רוע5חרקפמפ קמול סז ורסו = סקמ |
 לו5כ = ססנמ .5ע= סישרקס תוסימ ססרפ ר:(כ ךלמש
 וק5פםסכ יכ קס ןמיס וכלכזש רוכזו למופק'פ סיפולק
 סכולכ .ירס וביסס .סולע 6קח סמ סרוק ךלמס יזכו
 ' בע * לומניז בו דומ3פ סכורס פכ תיוו ןרקכ קקכוש

 תספק חל דל גל ןמיס ישילש רמאמ
 פטלסומ סריזנכ .ךלמס סו רמ6 65 ק0-סס יפל סו

 טעעטקו עולוקכס םלכק ע סיכמוס סיפלקס ווסומ
 ןמימ ףוס סו לוריכ לע וסלםי רכמס .ילספ תפיסמסו
 ות6 עדי 65 יכ וקבוטב למס לוו "3 לסכו .* 5:

 " ןזש .יתרא6 ןכ %ע סמ'6מ
 םופסק קומלסמ 06 יכ סז
 רטו6כ- סשעכ| וקודקלו
 פנקמכ סיללקס ולויס ןיכוו
 ןיפע  תלכק לע ךקכטש
 ע וכייוקו 65 יכס קשירקס
 5ע .קלכקס .וכימ6יט רה
 ןונש וכ סירכד .לס סרופיכ
 ןימעו = לול = = ספולקס
 : וקל סילכד לם ןקועמשמ

 ₪  סש הל ןמיס
 :"וכו לפפ

 יכסמ '6כ י'וכו לפס הכס זמ
 13 קסרב דימעסל 96 סוכפ
 פופס תדמקס סו סיכיש סול

 ןמיס סימלוקס וילכד סע
 סע כתכסל סוו6כ ויק 5 =

 0 ךרלס לע ךנטס וקיספס ולו5 - סיכרכטו סיכומס

 (סמת ווכ תפסוכ וחוש 7 1 ןמיס ןוסֶסרכ וכר(יב

 ףרוכ .ספס וקכוס לכו = = * סירופסס .ךשמסכ :םכרס
 ןיד עפ תפרוסמ סימעטכו ,קודוקככ רלוכו/ סלכקס
 יכ סיפוריפו סרוקס יכייכעב קז סיקיס "כ = *רומץכ

 פוכלכו ויתולמכ :סו וכמ סכסרו סדמ [ר6מ סכול6
( 

 ןכ רו תולמב ןכ רסלו סל ןמיס קלעמל וכסכ * וב
 סעטמו דוקכמ .ספכקק ןמ ,תוקכ מכ 36 + םירוכסב
 45 סנכקס .תוקכ 136 .תעברש 5רק קלוסממו קספמו
 .סנעמל רכזומכ .טלבקל םיבירכ סיכיס םיכייכעו סיכימ

 ומקפ רס63ע כוטסק עו וכמסב ליס רכוט דס ססו
 סימעטכ ךכ רטלו לוקככ כסלו קכסתיקוספכ 6רקמס
 יכפופ וכיפונמס ןמ בסל ןיכפה :כ : קורוסמכ ךכ רז
 רפסמ ילעב סיטפסמו סיקסכ ופכבוי סוללק תפירק
 טז וקו + רקס ןיפ קיטפסמו סרומס יסייכע בסל 6
 סקותס וכמ יסורופב רכד ףי תש תועל תשד לכ ובל ברע
 'סז לע סוטות  עב6רס יגפסס \ןמכו נכקס ילופ
 סקקלמ ססלכ ספ יכ = יכטס רדכ קרוקס ופ) ותמרסב

 םרסס סודס ןינע ופככ רפו לוקלקפ קז סעכ 'סל

 ןיככ רבסס סטעפ ומכו * טפסמכ ל ידעומ תרומסל

 00תה שזו לז ןיכעב קוכמ תם: -3 ו/תיפחק קץל יכ
 רמו כור = * "וגו סכל סזק שלקה ססל מ רט

 יה 1 1 6 ץמ



 חדוהו לוק
 תסנפוקה וס הוכמס ססל 6 רפ6כש דוטחק 8
 לו6יב וסירכס-קוכמסמ קס סנויכו קץוקפק% קמונס=
 לע סמוסתו פד זיפמ שקכל סמוינע לע זפמתמכ.(5-
 תו תעסל .וטקבט קפס יש קיקוהקדו קיטרט יטולפ
 סכפ 60 ךיש ןכ יפו
 סיכספט קמכסכ = סעו6

 וטילש רמאמ =
 טופ סטקו + קדותק דע סכיל 030 יכ סככלק תוכס 75

 רמול הצד םא םעה קפתסנ אל ןוימדה לע

 הל  ןמיס

 טרס פס רועס רס יכ סדעומב וידעומ רומפל ופרופב
 ומקב .בוכ6 כמו 05/00 סכסו 'ק) חספ תיפעו ביב6ס
 קס רק ספכו ויש ךוקסס םדסב קכפ סשעכ שלקה

 תוכסו רינקס נק ועוכפס
 "ם6קו רוכקס יכ ףיסלק נק

 במפשוכישלו * ביכ6כ לול .ירשכה ישדח וא היניב ןיהש םירצמה ישדח | קשמ) רמסכש סמ) סקעד
 'פ 'עַבקרֶה רכדכ יכיסכ
 .עכקכ ך\6 סרוקכ וכל ופ 9 סט סכס-סערפ 50 |
 טיג ==" ספעכ סמ כיכ6 כנמל סלו סיטלמקו סיכטש
 וענכ לכ ביד טריפ ךוש לולב סמית סזמ סומקמ
 םוכסו ןמז לככ דומעי לו דק( סד0ב וסט עלוכמס
 ן[ז .לכב סרטשל .סיבויק ל6רשי לכט סידעומס רבד
 'ורופכס סוי 'ליכ6 לעו 'םפכ ץמס תליכס לע פרס םוו
 יפכ וס 6 םרפל וכ סיס דלומק 5ע ךס 06 סכס*
 דנככ (וסס תמפס דלומ  יפכ ר5 יעכמ(ס- ךפסמס
 תירס לע .ךמס יכ תופס קוו ולמפ דע וכו תומוחס
 < * בע + וכו סדיב :סלכק סתיסו רודו רול לכ 3
 'מעדב .קלעיס טל ומ ורק6ל סעוד ן6כב ורכד קכסז
 סמ לעו * כו ספוקלסמו סקיטרפ לע ו)6שי ₪
 סידטכס יטדח ופ סכיכיכ ויקמ סירכמק יטדס רמלש
 'ןכס סטרפב 23670 .כתכט סמ תו5רל סטיבס + כז
 סעודי טדוקכב סגל נכ סככלס ךנ קו יכ סט עיכסש
 סמכעכ סדוקכס 56 קכוס דע תולזמס לגלנ דב
 רשיכו .סוריקכ סוי תיטילשו סוי סילטעו סעכמ סט
 טכ ףוס דע .סלםי ₪3 טמסס סע סתולכקתס יכ
 לועו :56רפי יקלסמ םיקלק עו סעפ תודי כו ינסו סו*
 דילומס וס יכ ודכל מפל סיס תמ0ב סכפס יכ סי

 ומי סוי פיעיכרמ בורקו סימי סטְטכו קופוקק לס יכמע
 סט סיס רפ6 סוקמס 56 תיכט טעפ וכוט דע יולנלצ
 קכס סככמל ןיזו סכמ רקכ סז רוכעכטו ס3קתכ 6
 59 וכ םלסתי 3 וכ ל)כ םדס פקפ) 6 רשלכ ללכ
 םרמ .(רקכ ןכ לעו סככלס רו05 וס פוקס רבד קל
 סכורק יקוכס תכספ רובעב יכ ספ עידוסו וכו פריס
 תכסכ סכולכ םדסתפ םימעפ בט ולרו קמסק כס 6
 םדק נק לכל ו6רקו כי'לע סכטס יעי וקנס סמפס
 סמ ןקכסס פזו סככלס םדס תופיע בורק "וסקס רובטב
 'סילעוקט רוכעכ יל6עשסיס סב " תללופס ךללכ סכיש
 פולר 350 טדסק קלקתו סככלק יסדס יעיכ םיונפ
 ןוכטס וסכמ 05 סקס כסב םי םדח ב* וכ ושרו סככָה
 לע סוי 6 קר סירפסמס יכס ןיכ ןיש יכ סו בודק לתו*
 דעומ סכקשי סכס לכו סככלס תוכס .סיתוכפ לכ ומס ןכ
 סק סעק .תוכס 25 ויסיפ דע .סוי + קיכרוקל סחספ

 ונקנ קל קספ סשעכ ל; | ויהש
 שד יוני רומל סוכ סכסו *זווכס סככו סככלק םדס
 פיכזס 65 סטוז סירומפ סקיכמז סולעומס ויסיו סככלס
 6כמכס טדסב רמס קר נז ו6 םדס בי לופסכט סרותב

 סכמס סיקקס ןיכ ןוסלר 6רקי (ןקו רוטסל 3סכ וב ביב6
 "ועלט סדיכ סכק טתיסו מס לע'וכו זמ ול שלח ביל
 סבסז ולמ6 דע 'וכז סכט טז לככ םיכט עבט 73 רכעי
 תומס רווסמס לככ כוסי וכיתוכס ללכ יכ ך5 ררנפס
 וככירדקס 'ס ךולבז סככלט יטדס דימת וכיטדסו סעסס
 ופכ סט יפסקלם וירכרק ןסכ דע וכו סרטי ךרדכ
 סלוסיל לזו יכיס כס 'פכ בתכ וע | * רו6יבס 50 ןככרכ-
 135% טממס ןוכטסב ןיכוק ויס ל6רטי יכ רמ6 ימרפס
 יב קמימק סכט ךלסמ ססמ'יפ ל סכס ןוככ לז קיס
 ימכס יכ רופל ספינוסל סכס דע ולכי ל קולומס ימכס
 ןיריבקו יקלמו קעס סמוק סויס עיבר לע םיפיסומ ודוס
 ךלקממ בורק סו סויכ תופמ םלסמ קס רסחי יכ ירו
 םירקקו * פסו קפממ קל וכטפ וירק6 סישכסו רוכעס
 תמלסקל ותכס (וספ יע שי יכ פקסנ לק םירסקו יק
 ץומיל יוטכה לגל נק קדוקכמ םיו תיפרכ סדוקכמ ונומק
 שבי סדק "פ"וכ דועו סלכקל סיכירכ וכקכסו למםלו
 ₪6רב סוס רקעק סכמרס רפי רככו * כע וכו יסרפס
 סככלס וטל סק קכטס יפדס 'מ6כ םדחס םודק תוכלס
 | סופדק ם6ל סכ) סוס םדקט'(כו וטדסכ שד קלוע כש
 ספוככס סשרמכ סשמל סכט ל 0 סיעכק וכקש ךכ
 "ובטח ומס יכפקו"םדקו ספר:סזכ ול רמו סככל קומד
 סלתו סקסו ביבסס טדס קס ומס רומסכס סקחס יכס סמ
 ךכיפל .סוי מ סורק סככלס כס לע .סוופס תכמ
 וטעונ ןגוספ ןל סוי "ל וונכ ת0זס תפסותס ןט ץכקתיפכ
 = ב" סכטס סתו6 יטועו רקס םלס םיפיסומ טעמ רו 6
 | טז לכ בק פבו'וכו קרכועמ סכס קלקמס (יִסו םדמ
 6לקנ פוטוטפ כ תורכועמ סיס 'ז סמ ויסיט סכט
 | ץכקמ סת( ןמוכמ סו ןיכמ לע ונכמס סמלו רווסמ
 | ןכיקלסו ןקיתועטו ורכועמ ו תוטוספ סכס כז ימי ןיכמ
 | סוי פועט דכ .3כו עט קנס סיכמפו 55 לכ סילסתו
 סמסס-יכטמ סכט ט* לכס (כמק סימיק ןוכמל ףיסותו
 \ לקשי 6לו סוטכ קתועס שעו סוי קכט ןסקיסכס לכס

 ןיכמע ּ



 תרוחו לוק
 ספתו קח סעסמ ץוס סנט טז )ככ קמסס ימי ןיכממ \
 סיסדסס סזכ וסס רווסמכ יסממ קטל ספ וס סיקכמ \
 סכסו * סע י'וכו סמטס וכש סיטטסו קככ5ס ישלח ס3כ \
 טמקס כפל .סיכומ סילטכסו סורפמס ויס לכס יפפ |
 ססישלסו יפרפס | סלוקיכ |
 וקנ5 יכ ג קטק ישלס |
 סיפוככ 'טיקלמ כ15 סקכש \
 וכעליס ועפ + סלכז סלקמ \
 טסינסכמ :בולָּכ סתמכסס |
 עכ(רס רכוט סמ יפכ |

 סללכמו .קוטוקמ .סכרסב
 ו ןרמא 1:5 ץומס 9
 סתנכעו קפ< סא
 ורת6 לע 0שפ "פכו גו

 סכמ6 * "וגו כקזס ימזכ וקלפ |
 ריעישכ סיסי סיכיכ םרפסס
 ףונש יפכ סלפס ממ
 לס פ עכ6רס רסזפ תועדס
 "מפ ולס וכרסז 750 יכיט
 סס6מ סעקיק .ילכטס קכעש
 פלט קלס רסק עיברו סיעי
 סידסכס תכסו ימלתכ קולמ
 3ע קעפ עעוק "ספייס
 ימכסכ עוכרו .סוי סמ
 טנ ףוקתו  ס335 סנטס רועיפכ ףונסס יפכו ולוס
 וכסלו .קכממ רפע .סיכפ טבק 6וקפ םדקס רועיס ןכ
 וקפס ריעס 'סמס םדק5 סמס םלח ןיכ קפס וליעק
 םידפססו סירכמכ סכסס יטדמל ותבוכ סתיס ס5 ןכ 04
 'כט6 סי6לקסו .סי55עמשיכ סמכל יטלתל ו6 םיתוככו
 חריס יכט ומ רע6ס סמלסנ | * כ ןטיט סלכז ?כי
 סכמש יכ וקוממלקס לט<מ סלול סתית | *"וכז
 טיכססל וכלכ6 וכוינע ללוסס לווסקס )5 סוב סכוכס
 סוי דכטמ סככלס תוכט ןיכ סירוכעס *ע תולובספב
 כוי סוקמס ןפולכ עיכלו סו ססקמ קמסס תוכסל
 תכיסככ .כיכ5קו .סכככס עבוסככ סלקס וכ רלנפספ
 רכוכימב ופולבק פול\%מס ומס ומוכיע ורי6ק רפלכ סנט
 ול וכ ךכ סילבלס רועיסו ךמרקל סיפכויס סקירכל
 וכו םמטס יכט סע תולוכסתכ סעיכסי רס6 סיס ימש
 ריס יכמ 35 סכ בותכס תלסש קסכב קבתסש לש 6וסז
 סתעלל כוט%ו : פולוכסקב סמסס יכס סע סתו( "יכסיש
 ךלמס יפנכ ןווכמ ולופס רק יט סכט דע יכ *'וכו
 סירס ופלכ ויכפ ק6 כסס סעו * וכו ס6רתס ורמ(כ
 רכסל תוכווכמ .ופלס פורס לכ םמ6סופל תויס סע

 ישולש רמאמ

 ישדח הצר וא םירשכ רואב םהרפא םע ויהש

 'ולוכחתב) חריה ונש וא חריה ישדח וא משה
 וכט סע סתוק וכסיפ כ( שמשה *גש ==ע םמיכסי
 "צור ותילה לובעה מכחב רשאכ ונובמקכ שעטק
 'מודהו הז לע תקפטמ'בושת ארקה ינוביטיש
 ינובישוש לדתשהל זגוצר יכ תעדל בושאו יול
 ףותיש המ לע םלאשא רשאכ תקפסמ ?דבושת
 תויה פומשו החיבזה ןיגע המו לוכאליחה
 יהבז ורסאנ תמלוןמדוי רשאכ גלה וא הריחנ
 ראשו וטשפהו וחבז ןיב שיש אוח המו"ימרא
 ףוסאה בלחה יל ראביש אוצול יתוזהו \הכאלמ
 זרלוזו הכיקהו םיעמב רתומה סע קבל איהו
 ןיבש רדגזד ילא רוסמישו רשבח רוקנמ הז
 יףכח םע וב קולחא אלש ידכ רוסאהו רתומה
 אמשו ריזג הל שיה םלצא הרוסאה הימה ןכו

 יסק תל ןמיט
 .ופס ריקופ סע 3ע = :קלוו 55 םישרקס פועלת
 פ30 לתל סטיחטק טיסת פו סוילכ = * וכל
 :דע תלמוע רומו6 .תקופב סויפכ סטסכ יכ לוכמ
 .ימס רקע סו ןולומל קל סעמפכ סמכ ךכ עדויס

 יזותוסמ וכקמלמ = בותכס |
 מע סמו 685  ססיכוכ
 םוקכס למ(מיכוכו ספיבזס
 סמ וכעדי 05 ובו תסכוו
 :קסלקיכס סלכקס יו3 לו
 *טסלל > קיוסט * סי(כק
 יו כוקעו "סמלנק .* קל
 3/כה רככו = * ןילופד ץפ
 : "וכו דל ךיפיוכ רפסכ
 * סוטר יסכז ורס6ל סמלו
 ףירככ תטיסט סמ סלמ(יכ
 67 סוקע סעטֶקו \ קליככ
 : וס סטיסמ | תריפב
 וסכז ןיכ שים לוק סמו
 ןתטיסט ססעמש | *'וכו
 סקפסכ וקסעמו רססכ
 * רוסי וב ןולסכויפו סוקכו
 :3יפוסק = ומעוככ = סללכסו
 שוק סטיספ תלותכ 105
 ןכילק 6ל\ רסוככ סיל סוס

 ₪ו תלוזו סכיקסו סיעעכ קכד 6וסו =: קסכו) סיכ
 םלוזכו סכיקכו סיעמב קכל סוסו 5 *  רפכס לוקכמ
 פו6וכ סיפלקס ןמ עקכל שיק תקל סכוכסו *'ןכו סז
 רפומס ןמוטס ןוכו רוטלק .כלסס ןיכ ןוסכס קיפסמ
 "ומוקממ סו תלוזבו סכיקכו סיעמכ דחי סיקכד סקויספ
 בלס לכ וכמע תיבשסל ורוקימ לע וכיוטכנ רז6 רטכס
 :3/כ ורמטס סמל זמורכ סכיקו סיעמ רכזו
 רלנס 56 רוסמיסו = ::6רולב 6ועכ 0תקלכ (יעמ שיר
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 דרפכסו פלו סס סוס -סי5סנו סידדכבו תועלכב רפבס
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 סיקודנ 50 סכופ סותסל
 סרוק ורכלכ .יכ סמט קסמו
 ותפוסכ :ליסכ סכע = רק
 הינפק | רבד לעו | י כע וכו
 סקקלמ ךרע  עבלרס סב
 סעפ ורמ0כ וכ םסרפ סדבב
 דמ6 יקולכ .י30 כ ד6
 קלוס6 סיל6ס 6 יכ3(םו
 סלופו = :שע'וכו סלותס ןמ
 ערקו .ספורכ קנס וס ס1
 ןכמרס ויל גיטקפ ומכ וכממ
 יקודכ לותוכטת ללכב יכ סזו
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 קולקט קדוס :לככל וסוככ
 תועט .לכ3 63 כלס קמ
 ןמ ןילוס רשכ 250 -ריתספ

 ומכ ףכה ךיסי .רחאו בנזה תרצקריסי דחא ד
 .והטה ףועה יל ראביש הצור יתייהו *אוהש
 ןב רמולינוצר םםימסרופמה תלוז אמטה ןמ
 'לוגנרתה ןיאש רמוא אוה ןיאמורוח-יא הנוי
 יתייהרי םיאמטהמ היכרב לאו ארוקהוזויאדו
 םויב ומוקממ שיא אצי לא לו בג יל ןהיש הצור
 מכא ותושר .וא ורצחיא וחיכ אודה םא תבשה
 וא ותנוכש וא ואובמ וא םיבר סירצח ול ויהי
 חפוקמ תרביתש רח וריע שדגמ וארותנידמ
 קראריש הצוריתייהו י הזמ רתו-ו הז תלבוס
 תווה תמו תבשב הדוסאר הכאלמה ררג יל
 קררותה קריגהל תרסקהו סומדוקהמ ענומה
 ראפוןחלשהו לודגה פסה לטלטל ולריתהו
 קרמ לכב חורטלו 'יחרואה תדו;סו םילכאמה
 תווהו ץדחונמב סהוויחרואל םדאה תרטיש
 רמאנ רבכו וישנו וידבע הזמרתויו .העיגיב
 'רסאנ המלו * ךומכ ךתמאו ךרכע חוני ןעמל
 קררסאנ הז המדו תבשב ירכנה תומהב תביכר

 ילעב ינש לכ ןיכ ןיריש הצור יתייהו* הרוחסה

 ןיפימ כז (ע ס5צמלו קל
 וברלו ןככרדש ןקילע סקופ
 ע כ - ןקונע .סקול סכנקע
 רוקמ .בותכד .(תיירוסדק
 "ונו .סמ6 ףלל קכוסו ריעק
 ליעל ,ץוחמ .סחודמו בופכו
 .* וגו סיכלס קמלק קיפ
 מש .סםיפל6 :רמול רספ6יפ
 ₪06 5 ף55 רמסכ רכס
 סוחת סע סיפ לו םרבמ ףל
 מפ ףפש .יככס ןככלו תכש
 | 1 סיפלסו .סרגנמ
 וע. כסע  סיכטמו סימלכו
 ע.ןקנע סקול סנעמו
 5ככ | יב \ (קייר\6דע
 ומיקממ םי6 (כו 56 ביתסד
 לגככ לימ רסע סיכס וכייסו
 ןכו = = + כע ל6כשו סכחמ
 [כ קרפ סכקרט . תעד
 תטכמס קו תכס תוכלסמ
 סט בתכט קמ יפל סיכו0נק
 וכדרמסו םלרס לכ0 דיבטס

 וכוס< | ליטטסו | סלותס
 * 6*ןמוס סלעמפ סו לע ךיתולעס רככו סירפוס ירבדע
 :סרוסיכ לע וכדמעס רבקק לכד לע רו6 סנכ סל לכמו
 וכיכטס מכ "וכו רוסטס ףועס יל רכופ סנור ותוסו
 סרותס .ןמ ורקשכ סיקו סמסב יכמיס ופרט ו
 ףוע לכ סימכס .ולמ6 555 ורט(כ 63 ףועס יממיפו
 וננקרוקו קפזו ריפוי עככש 15 םיט לכ ףמט םרודס
 קפוסס ףוע לכ רמו קודכ רב רופיבמ ל רוסט ףלקכ
 ןכ רמומ סנוכ סימסרופמס קלוז = :6מט וילגרפל
 סע דכמ סוס סרסטל :קלוזמ סל סוסרפ * לכו לכול
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 :תכסב

 ןול בימ ב ץופ פד ירבוס
 סופל ןבכרלמ 656 .ורוסי6 |

 רפוכמכ %כטרסו ןכלרס ומיכסס סולו + ןליל רמב
 ףילס .קעדכ קזב לבסס תפל סלולו = *דיבקב סט
 סוכיככה .סרוקס יטפסמ ללכב ופיכס לחלק ויריכסו
 וורכדב םקבמ וריכוסל םעט וכרכזס סמכ םיו"סלבקל
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 דחוימ סוקמ םיס | -* סומ לתוינ :וכרכז 06

 תוכמ מק ןה *רכו סכללמס רדב | : ודנו ןטק ללוכז
 סמו < = :פודב ללכ קרפ .תויוכטס ספל רם תוכסלמ
 תקגס לקו *וכו 3ל ריקו 'וכו סומלוקקמ עכומס וס
 חרוט וכ ןיסו סוכמ וכ םיט רבל סוס .סרוקב ויתו יפס
 = ןקלטסו לודב רפס לוטלטו וכ6למס ל3ככ סז קכמי ךי6ו
 5עו סז סמל בססתי 63 תוכסלמכ * סכולמ ןסרטס וכו
 סכיקככ רוסו6 ונקכ.סישרקסס סיסיכועוילכדו סז קמ

 תמסכ ןיפ 650 "וכו תביכר סרסכ סוטכו
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 סג ק6רככ יפלו * סרוקכ סרופמ קרוסק ספ י קרוחסֶב
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 ןינד םה ך או ההימה רחא שנועו לומגויח
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 ּוכְהְש קכטכ :דַכָּב םוריצ
 סיקודפס וכל ודוסט טפסמל
 :ןכס פכ סע כס סליק 'פ
 רות ירמו6 .סיקולכס ויס
 ןקל לפטכ ןכק .תכ סע תב
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 סֶד6ְ ססכ קיס. 6 ספל
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 רפס .וככ סע ססיכל.יב6 רפס יפכככ ןפרוס דספ3
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 םריו %ק וכסרית יס ףס לוכי == * ותטק קס שרוי םיזסס
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 ןימפמ .6וק ןישמו == :0 קרפ סלפת תובלקכ סכ'לרקל
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 "טפ יס סכמוב ס3ימ קכסס ק0'חוד סכי6 תכט ברצח
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 רבדב םכוארקל רובח לע זוכ למ תרעמשה
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 ארבסהו  תוהכהתההמ | ו

 156 קרפ סיחספכ ןכת יכסד
 סספכ םירבל ו56 * סילבל
 ותטיסס * קכמס ת6 סיסוד
 וכק ססו * וכו ועד קיו
 יככמ סמלעכ וז סכלק ןכבפ
 דז לק םס6 םעפט ית
 ועדי לו וסכסו תכסכ 'ויסל
 תנסס 6 קסוד קספס=

 ומס 55ק1 לככמ סלעס םו
 = "עמפרודס יוד ב כ םקיטש
 ו ופיכסכ = וסלט  ןוינטב6ו
 ולעומ רמזכו לספכ ודעומ רמ6כ םסל רמס סולו
 ףטסכט סכט סקוד ליעתב רומ%ס ולעומ סמ דיפתב
 כס ססוד סספב רועלס ודעומ ףלי וקנסכ בס תלופ
 סמע רכלכ סיפרק5 רובס לע רזוכ ךלט תעמשס ':'וכז
 רקס דעכ [יפק5 טפל סוס ןיידעס יפל'זכו ךל תרכוש
 יטספב סרכל סיס (לבסו תוקכסתסמ 69 וכ רעולז
 תכמפכ לכל סיסת סלכק לכמ קר לג תלוזכו םיכותכס
 לכמ רספפס ןמ סו ןיש יכ 1 ררכל סכר וכתלכקמ רקוו
 סלומ סו יכ טרפו טרפ לככ ססל (כזמכס תקולקמס כור
 תוכסטס ספ סלק סומו תוקכסקסכ סיכמוס ספויס 9
 ל ןמיס כוס ומכו קולקס ןמ ןפויס סז לע תועדפ
 סי6לקס 226 סיכיפ עמ סעומס סא וכמעט לש סט
 לוקיכמ 16 תרוסממ קלעמל רכוס סממ רבדב רובס
 ס55קכ ו6 סיעכס 15 סכס תעד לע וכמסיסךמסכ וכל
 "ויקי שוקק לכד סיסיו יכיסו קלטלקטמ יכול
 :33בל גתןס וירבד סתוחל קז ירסו'קולקע ןי6מ סדיע
 תורוסלו בפס ףוס ךלזק לט לע ביססל צל ןקיס
 תוקיפמו קתועילפמ רתוי סיסרקס וכעט ולריפ סמ יכ
 סתומכסקסמ לוקו ליפוס ויל כל סימל יש טספל
 רכמסי תכמ6כ .ספכק .תולס'תטקמ )ו סקרכסו

 :קולע
 יתרכדט סמ יכייתעמס 6לו וקיסר 65 = 5 ןמיס

 קלעו סיללקס סילמוץ ןכ יכד5יס ל
 רוסיב 'לבק ןיכו'פירק ןפושנכק ןיכ ופידכיס יפעלב
 מ ךרדכ ילכד סכ 550 קכטקמו דמו? סיכייכעמ

 זל ול ןמיס ישילש רמאמ
 :טוליפנ ועמדקסב עכלר רועס לבכו  *רוקפס ןפמו
 תרוסוס :וכווכעק ף6 סורדעכ .סתווק 3ע סרוק
 :פופוקלמפס 'וקודכק יכ סט'לפכ סימעטסו תודוקכסו
 | - :תוכקב סב סיקוספס טרפו וכוכלכ סי לכ

 | = ןוטכ .תופנות .קעדק סהו

 ועת ו ןכ לע סוקיל טלקק
 וכמסי ףישו סיקולקלכ ס
 עגל לכו סתפד לע ומקב
 ופכ \ 73/36 דנמ וכפסי

 | = 'כמק 6ל0רובעב סתבטשפ =. <
 יפככ  תס6- סוכל = סרותכ
 | = בע וכו סרוממ \ סיכלכ
 'סיתס וכו קפול יכס 3%
 | פכ ןץימ קלכקל וכעלשוו
 כט קלדכ :סקולע רשף
 ףתוקלכ קסלס == = לס
 יוכל פטסכ יקכד סילק

 6ז\ סתלוזמ רתוי סקדוכע | י |
 'ספכ רושיב נק יל רסכתט סתע ךמש טקכע יבוש
 יסלוכשכ ינדתטמ סתוש סול יכייכ סיפרקכ ךלכ6ש
 פותכ לסרטפפ וכ ופו6רכ תיססקו = *סיכברסמ רפוו
 ללוש קיק קח = * וסורקשי לט6 ככ סישלקל עייסמ
 .ץכ קיס למס רכטסו * ףפוטמס תעדס ופל סתקדכ ךע
 = ותכופת סכק דע קסמעכו ןוכ6ל ןורחל לע וביטקל
 יבש = * ןולס(ס וקפסע ךפמ) ביסלק יכ ספעו וילע
 רוגע ךומספ וס ילכ רמ6 ולפכ * ןופ6לק 5ע קפוקפל
 טתרבסו תומכת טטפס יפלור תוכגכ תחקפס רק
 ךוט6רס יקפס ןיילע לכ6 = = = דוזעת ץופרכ סלכקו
 .וכ סלסתכ .רעפכ וכשופ ןת'סו דמועו ףכוע ומוקמכ
 = '56כ .תלובעב .סחכ לכב םילילתסמ סתו6 ספל יכ6
 = 'סל תעלל םפכס םילסמ רכל .?וסו סיכברקמ לתוי

 , + קז קמ לעו סז |
 "*רכו 'ומכספסכמ ךל ימרעסש סץמ סז ול ןטיס

 :"ולבלס כל סכס סיס ומיעכ דפ( רכל
 = "(רכסקו תוקכסתסספ ומכ יכ סקילע ךקפס תרלועש
 < "סקוכסו טטפס ספלכל סכס סקל קיס סכלמ ולכ לט
 בר .סתוללתטס כג קכתוכס .6יס תיוז ןרקכ ס)כקס
 .לכ רסוכמ סילכלס .תכוכו * סימס תכ(לזיכ סונעו
 - "וככרמ ץרוי כ עונרמ וטפכל ףכמי ותלכק לע ךשוסס
 :חידי ותלכק כ נטש רככמ יכ וי ותט ביכס רטל סע
 : ףמכקתסב'ירומס ורוי רס6ושרטסילכ יכב6 לכוילעמ
 .ןמדוק 05 וליסכו עלק יככש וכ וכפסכ סנו לרכסו
 :65 הלכקו ותכיכ בע .ךמוסק הז ךפקו קוק תקולקמל

 לכי

 םימכחתתמהו



 דוהי לוק |
 ול סיעסול סיכר סיכיו6 סוקמל ךלוקכ (וס יכ לכ"

 תוכרסכו טוחלמכ .ןמדוקפ ףוס .ךוֶכ ןכ לעו * טיכמ
 ( כ 'ב סיפיס ירכל) ודיפ וסלט שזו ןוטלמ וקו וכז \
 "וכו סירכבמ וסקכ 090 יכ \

 חסק > ,6חל +ןמיס | = ישילש  .רמאמ
 יפלו 506 וכרסוט וזכו סוי סוי סיקתשג ויס קל סילע
 06 יונר ליפי וטמקטט ווב סתלוז קלכק לע וכוס
 36 רול סומע .סיכויפמ :סס ןככו  סויוכק סיבק ו
 ןמו ולמש םתפכ 6. = ךומסכ רוכויט רעכו'תככק קעמממ

 וככרי לוכככ סידיטס וזלעי
 56 .תוממוכ סתוכ:טמ לע \
 סלדיכ תויפיפ ברחו סכור 12 \

 דוככ סתסוכמ סיספ יס וז
 : ןוטינקז ססו ססל טקליש \
 יס * סרוככו סמודק ריעב |
 רמ6ו = *ימיסמ סשמ תלכ
 סיכייכבס נסכמ יכ סמולק |
 76מיקוק סקויסל סיעודקש |
 יכמ סעט :סזכ ךל ספיסו() |
 סיטעכ שלק לס .סילכל וכ
 ססקמ רוכמב ורמכ ןסיל6מ |
 ויםוכ ק6.0סוכ ןורקו 'םעית
 סלוענ 'ס תמש וכ" לכס

 תרקסש
 ךלמס רמ(6מ  י'וכו פוס ןולכיו
 תערוקכ רכסס ירכד סייק
 רכדווכ ךלוקכ רקס סטפ |
 :רכו ענפי סמ עדו* דככישי
 ףיפופו .קטד ול טדסתת
 ול םקסתפש 6 ל = ותעד
 ףיסו'ט 16 לכו לכמ תעד \
 :'מדוקס ועד לע רסד סויש
 קכעטכ וסביטיט .יע עבפיז
 וככוש 'מלוקכ לכמסילמ?מכ |
 ךירכו = :'וכו ענפי סמ עדו
 קקשכ וללכ = *וכו ןתעיפ|
 םיסל .ךפסכו .פיפו וזכעמ \
 'כזס6רק וקעד קתעסכ 06%
 וכ רכוט סמ יפלכ סו רמץו
 לכ רכב יפכ תורוקס וברי
 62 לסלק וכ לועו סל 06:
 ספכמג סו | :'וכו לומעי \

 בוקסס 00 ךרל לע

 הארי םימשה תכא למל הדוכעב םימכחתמהו
 "ועמה ה תכאלמ ישועמ ילהתשמ רתוי הש
 תכאלממ ולבקש המב'חונמב ח'גש ינפמ הילע
 691 05 אלש ריעב ךלוהכ םכשפנ ;רחטבו ה
 רבחמב ךלוהכ הגו .* קלוה תקלחמל ונמרזה
 זשכיחלשב ןמרזמ אוהו עגפי המ עדוי ונניא
 קדמ ךפישי לאו * הכ רמולמו המחלמל ץולח
 זרמ ךלצעי לאו םתולדתשהמ האור התאש
 רמול זרצור םכילכקמה ןויפרמ זואור התאש
 םכהב רצכהל םינצכמ ושקב הלא יכ םיכברה
 קהמודק :ריעב םחושרע לע םינכוש הלאו

 : הרועבד
 אוה ןידכ תרמאש המ לכ ירזוכה רמא 05 :י

 לע קרריהזה ?ררזתה יכ
 טחרבס יפפ יארקהו דחא טפשמו תחא הרות
 יכ רועוסהמ רחא לכ תרבס יפכ ורותה וברי
 זכוי לכב יכ תחא הרות לע הומעי אל רחאה
 ימ עגפיו .ותעד ףיסותו .תעד ול שדחתת
 תרקתעהב קתעיש ךירצו הנעטב והבישיש
 'ילכוקמ סה יכ עדג ימיכסמ םאצמנ םאוותעד

 רופכנש ןירהןמו םומדקש םיברמ וא רחואמ
 :ךיא םהל רמאנו = * המכסהה ןיכע כ סהילע
 הב תערכמ תעדהו תינולפ הוצמב םתמכסה
 ןכע תרעד ?רתיה ןכ ורטא סאו םיכר סינפלא
 ובייח סתלוז ות+ לואש ו+ןימונב וו ןכע לכ
 ןומדק רתו* אוהש יממ הלבקה תנעט סטצע
 םיכר םקד יכוניתובר לר ןימאהל ואר רתויו
 הלכקה לע כומס םימכחה תעדו םידיזוי הלאו
 םימכחהו דבלב אדידג ארבס הגו םיאיכנהמ

 םימיכסמ |

 ומע ססילע .רופככט ןידס
 : ןוככו יו6ק יכ "וכו סקכססס
 ןופ ופוסכ .וכממע .סלרכש
 םתקעכסק תכסס סיעקוי וכל

 תלוזק ןע'פלכק יכפמ הפיס
 ןעומ ומיכסס ךיש ס50טכו
 סב רט6 סתסוטתכ ולטכי
 םילכוכק לופו ןכעו' ןקכלו
 סעמ ץ5 6 סק וירכדכ"
 ןופב יסדוסי בה.ימיבי'עטר
 לפסכ .דכלרס .רכהכ 1
 חוק ויעוכ ורט6כ -סלכקס
 ו ןכעו = ירככ 5100 ןכע
 לוק תו .סיס .רוכ תובע
 גי ץןיש-וב וריכסו3ספכ
 סגו ןונפ ךווסכ 5 ןכ יכפמ
 ויס יקפס ןמ וקועייס 65
 ץכיטק יכפמו = = פולג ם60
 יי סל עס בכ 'תיקפ
 עמ קש קל יססב למעל
 סושיככק פע ימכסס לכס
 סודע יפמ .סירטכ- סילע
 פפסכ. וכלדסט ומכ סילסכ

 יפבע סקעש ןקו קטעכו קז
 36 .עומש יתלבפ .ןיד קיב
 לימעסוירפס רבו יטפוטס
 "יקומ.ובלע 6דבז סיימת
 .ןברפס רס6 כ .סיכוט 5)
 לץעס דע סיכוי וללללתכו
 סוקכחסו : כע טקוקו ןכע

 ל: סיקלוק 301 סיקיכסק
 קפקפל ךילע סד6 ב5 לופי
 סיוממ קקולקקס 630 לעולו
 .סעו 5[ וכיעכס ןיכ ןכ סג
 סתלוו לע קזב .ססל ןורעי

 סקויס עכזכל כורקו הטקותויסל *'וכו עדכ סיכסמו
 יפו סתרבסו סתועכסתלמ 'סרוח לבד סיעיכסמו

 "ימויקתמ ויק יל כס כט תמכטס וז ןיח קפס ייכ וכ

 - 'וכו רופסכמ ןודס ןמז (!ועדקט ימ תב לע וכמספ , 7 ְן |

 םוקי כמ ךליכי סיערז  תמדקסכ סכוק סנס יכ
 סיכפ סוטכ קולסמ קלפכ 03 יכ ך5 ךבי וכרמפכז
 סתע דעו 16מ ילסמ קטמ פז סילכוקמק ס יטוריפב
 לעו .קטמ תומימ סיכעוק מ ןמוכ תקולסע וככל

 בר
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 ןוע .6ינומס .למ6 רקסימ ידכ םיקכקס ןיכ יס6 בר
 וכי6 יכטס ויו ןיעב יש רמטכס וכיע ת6ו(ליכוי ורכס
 ןכ ב .וכסכמ (נו = * תת בויחט דבלכ רכוכ 6
 רמחיט ידכ רד ץע ולפ םועכה למס סמכ תקולקמ
 | רקס = גורתמ סוקט דס
 סיכומל ו6יטוכס סקמ רח6

 ישילש רמאמ

 י סיקלוה הלאו ימיכסמ

 חר  ןמיט

 מסופכלכ ספוסמ וכ6 ךכ) ףומוקמ סמכב וקמסכט ימפמ
 יפ לע קרממ וסט ןקעילוט' \'פיס תל סהקס סקס 6
 סיקוללותכ 6% רכמ רקעכ סלול לוק וקנקכ 50 לכ

 'קימוללופ לע סולסש )+ טסיפוכלט סרקע יעקסש

 * ןכרפ ככ וטמס 60 יכסמ
 סל וקלסכ 65 וכ (כויפ .םה'רבד םימכחהו

 םיבר וזה םא.יפאו 'ה רתבוהשא םוקמה מ
 הלאו םלכקל הז ו ןידה- ץמ ארירג םתרבסמ
 זר לאשב,טתבושת יגועומשיש ןתי ימ\ןכ םנזא
 ירחתצ סיכלוה-םהוא האור גאו הזה שדחה

 לעו 65.06 תכס רכ ןיקיללמ
 ןיקוללמ = סמכ וקלחכ סע
 631 = ןיקיפלמ יס = וכו
 םק 5*ק5 .סכוק .ס5וקלמכ |
 לעו 65 16 תורחסז יברע

 ןלכס ולקס דע וכוףתלגו
 טמפ יפמ םילכוקמ סימוריּפ

 וורמס טסימול ש סקיל

 סותוללכ ורק סרוקס לב
 יכיסמ היקולקלו קיקוטרפפ

 טילכוקמ ססמ פע 6 6
 לכוכ וכ5 .סכותכס סלועס .תכסמ ןסכ קקולקפ יו
 | תורבסס יכרלע ךרקב סיטוליפק 156 סכממ '(יכוספ |
 "'ספרתטכו סלקמכ ייוכמס יזמרוןיפרסו תוקכמט שנ
 :תפרעמכ' ונע קז סיקלוסו 'ס כייעמ טרמגכ סתוש
 קטודסולטודיפה רל6מ דק לע תויסל סיפיכמו ןויעה

 5 תוי6לב 156 |." כו.סתלוז 6 סיטוכק ו6 סיכומל
 , סל עלוכש לע ןיכעה ססילע םבקסכס יכפע סושיבמ

 פע דעו עטוקימ קפס לכ וכיפכ 336 סלק תויסלקמ \
 וכ .ןיפו קכט לככ .כלולק יסע סיפקול ויס גו"קססש
 'ופס קז5 בוקכב סנעכס זקרס לע וכלקס 536.קו0חמ |
 "ומול לע סתויפלו םדקס לע סתייזר יס ןכו 5כוקט
 .:ןיכידס סט קנס לככו + ירק ליז'וכו ןוממ םכועב יבש
 < .ךרדכ ס6יוסל רטפשו כוקכב זמר סב .שיו קטש יפו | סיפכוקמ טוליפ ןוטפקס קפה יס ריו יקכק ססמסל
 .ךכ לפ6ק רתשימכ 5כ6 תקולחמ וכ ןי6 סזו "רב
 'סכט סיכילס סק יכסק קלחה "וולט רבדמ יש יתלכ
 וכ סלילע .תוילר ןיסו .יפיסט קטמ) סכלק סקכ
 ימילסס 'קלסס = "* וילע קנו ןיש ןכ ומכ סח וכלכזמ
 תוקולחמ סכ  ו9פכו ככסס\ ךרדמ'ו6יטוסס סיכילס
 קלקי סזו" בולס יפ לע ססכ ןידס קספנוי ונרכוט כ
 לכקכ /סספס .ס* סירמופ .ךכ סופמו ןויעה סכתטיסכ
 ספרס סצ = >> ןפכ דע ינוכו קכוטת שי ןיד סו
 וכ בתכסןקלמש תנימס סרסוסו סככ תלכי סלכב יונס
 סנכ 6יִמַנְו , ספסמס ימכק 195-וכיתוכר ילכד לכ
 [9ר *  קידכו פוד סכמ יפת ודו לוק ב סכק סילכוקמ
 תסככ יטכ6מ ותעיסו סכיסי 'ט0ר יפי ותעיסו סכיסי
 סלוענו .סכרפ5 סלכ לכו סיקוככסמ ולכקפ קודנק |

 ורמ6.65 ןטק רבד 'ופ6 סכסמס ימכס פ5ו פרמבק ינכח
 "ופעל ידכ סלכ תונכסהכ וכקקס תוכקתס ןמ ץ'ס פכנמ
 רעופ .תוכוק יל וכ םוט סל6ךסספ סלו סלותפ :יימ

 םינברה
 ירוק = יכמופמ דסלסכ "סמ |

 ןכו . תירססכ עס ₪6 ןירוק יתמילמו יברעב עוקס ןל
 יש סתקופסעל .םישרקס סנו * כע " ססילבל לכל |

 וכח 5ע הכסס סרויס-סמ יפכו "כיד ירקעב ףפ סלק
 | ופטכי סמס פו =* רחפמס סזמ שיכל ןלימוקמכ סתועל :

 :ומלועקיזומוקו תמכטקס ונימכחו ד ופי סתקולסמכ+ | /
 : פפו יכ רומסכ וולעפ י'.רסבי 0 םוקעס ןמ ססירֶפַד ;[ ]קי 516 לדלק ןע ירפ כוקכק למסש סע ןונכ ןקפ

 רקכיפ ומכו וגו סיקמכ 36 תי52ו1 נו טפסמפ לכד ךממ -
 סתוס'ןז בוס יכ וכו .סיכל ויק ספ פסו : 2 ןמיס .
 | רעו .ךולוי רט6 סרותס יפ לע וכקס דכט וכילע תלטומ |
 לסל רכדס :ןמ רוסת 05 ססעק ךל ורמפו לס0 טפסמכ
 סיקמוסיפ6 סז לע ורלוכ רככו .-50סה ןימי 5 ודיני
 תבססב :1 ןימי םוקפ 36מש עו %%מפ שוט ןימי לע ךל
 | ספור קייס כמסכ ספו:ב יס .סלסזוקס * קוק טלקס

 פול מ6) =: סז 5ע תקטסמ הבוטת סיפק קס יכוכיפימ
 תכרק :רט6 .םישלקס סככ סיככלס-יכס6 סיככוק 00
 ורקשו= וכוט קלגקס טפסמ תו ןוטפסי רפכ לס וטיספ
 כוקכ יטסטמכ .ודעימב סספס תוסעל ביכ6ס סלח 5
 ךוקל05".6 תספ תיטעו כיב6ק סח תל רוש סל פ

 סנ:ורכעו ןכ לע רנו ךיק36 'ס ך6יכוט כיב(ס םלסכ יכ |
 קספ ספמזכ יסידעומה ופכי ןעמל וכומכ סינסק תל סק
 ובפסי ןכבו * ףימסכ תוכסו + רינקכ  תיעיבס * סיכ(ב
 זעו רסיס רפס לע בופככ סככלס ויל ודעומווםדק
 לבממ-יכ סמקס .קוכט סע סככלס תוכס וכסי לוכעק

 | סירכזומס ףיסלו .ריכק כיכ6יכמו ומדקתו סטפ קוסוכנק |
 65 סמ | - םיק565 קלקת וכסב 65 61 לככו כוכב
 | "ופסל ירכד סמ טיפ ןימלקל וילע סלכקס ידע טי6 קס
 | "ונכקכ סלב'יכטק 96 רכט יור ןפיכטכס ביבשה יתלז
 ספ וטקול רסס דיפ ס'כמרסל םדקס סודק'קב ךל וכ
 | עב'רס ילכדו = :רטגסו סכטמס תומוקמע 7067005
 קס ת6 'מ6כ כקעימ וכ סישרקס יטפסמ ולוי סור'פ
 | סירכממ סתשכב ביכמ וכ סיס רוכעכ כ (רקכ כיב6

 םיטיקכשֶסו

| 



 ,ףטאמ = חרוח לא
 .רבכו ביב66ל5 סספ- סטעמ 65 יכ וחש סישימסמס)
 לכס סיס דב יכ סלוכ וכסכ6 61קילכס \ע יפוכיטס
 ביט סמי רפספןוט6ר סעטו 1556 דע 'וכו ביל
 סיס טמ "יפדסס רופספ )סי ספל יכ ןופ6לס שלק וכ
 סעט קוו סז לע סוסב 65 גוש םדמ .כ+ סלכעס סנס
 םילכד .ביכ6ס סע וקיקעס 5[ וכיכומל: קל ןול
 < 'פכל ר66 רכלל וקו + 3ע *'פק6 ססירבד :לכו סיר6
 :לסרטיס פק ללכ ךל ןמ6 סתפ מל סערפ 56 (כ 'פ
 לוכע .סיס 05 הכס 56 ופכתסמ ויס סלקמס וכב
 "וכבד 5כתסמ סיסס ןוד .תיכל ס6 יכיסקל רוסמ ססטס
 קכס רמשכ ספויכע יקכסקכ בוקסס כיבפסמ ץוס סילמ6
 ביכד ד'ככ סיונת 'ידעומקט 5רקמס ןמ סיפק ך) ןת6
 ספיס ס[ו יכטס םדקב ספ תופעל קיז זק ךלמס ץעויו
 "יקלוסס ור רססכ ביבפס רכדל לכתסק סדיכ סנכק
 פדקב קספ .עוכק5 סכע סקלסמ5 3% .וכיפובכ לע
 < וש תעדל וכדו סניטס 5 056 לככו  כע * וכו כשש
 ולסמ סכול6 סכככ קמו סיככרס ולק6 סי6קקס וכל
 וככל סופו 'עינס כיכ6ס קע 06 ן6רו 650 ססל סימיע
 טס יכורכ ומכע ביכ6ס ןיכעב יכ פלס קלסתב ספורס
 תוכוס קופקטסב יולת וטפסמ ירסס סיככרס %ע ךומספ
 סכויס לכבו סקס סג ויפו סקולעו ל וכמבסמ רדופק
 וס תלכועמ סכס 3ז\ דפ טדקק ודק לכ סבמלס יפו
 "יטועו רלפ 65 סלועב ןיפיסיז ןוסו פדס כ ןיפיסומש
 סמ ימפמו כס רדסז ןוט6ר דפ סורל6 כ סכס סו6
 וקו6כ םפס סיסיש ילכ ביכלס ןעז יכפמ סו םלפיפיסוע
 "יב6ס ןמזכ סז םלס סוס ביבלס םדס פס רוזס כס ןמז
 סמסס תומיכ ומעפ 52 סספס סוק טלקס קפסוס ילכו
 לע סכטס תל סירכעמ'כמיס ג לע .משבק רעוכ ימעפז
 "יבספמ לכ רכיכ * ןפולס תוכופ לעו םיכלס לעו פוקפה
 לז ןקז רספ ו6 ןסיככ ויכ ןםיכ 'פוקת סוקת ספ ןגעדוי*
 סיכיפולכ יכס רד ןסיכ ועו וסעיוכפס סתוש ןירכעמ
 "יטסוק ןושו ןורכעמו ןיכמוס סו ים בעו יכל ןקזכ םפס
 6% ביכפס עינס 63 ןידעפ דכ וסר סש ןכו = רק
 חמכל ןכרדפ ליפס ורופ וסמכ 6לו פוס לפ5 ןוידע
 ת6 .סירכעמו ו6 סיכמימ יכס לע סיכמוס ססעס ןמוכ
 ןילכעמ ןס ילס ןסיככ ויפ סלוק ספוקמסס פעלו קכפס
 וכ ספוכתק רפע וכממ בירססמ יוכמ כיכ6ס סיסיפ ידכ
 יכיכ6ס ןמז\כ ךרלכ סיפמוכ תוריפסריסיס וקכו ןסיככ
 3עו סלוסי רש 5ע ביכסכ סיכמוס ןיס תוכלס םפס על
 תוכר6 יתסכ כיב6ס עינס סו 5י3נק לעו ןלריס רכע
 תחשכ עיצס ס6ו ןירכעמ ןו6 עיבק 65 ומ קסכו 36
 'ורזפ וסעכ 65 ןיילע סל ןילכעמ סיתסב עיבק לו ןסמ
 .סלכטב סילכעמפ לקעק.ןסט סיקכלס ןק 3 ניק

 < טסק חל .ןמיס ישילש
 זקס ירקק סילבל סמ שו * קמחס יכס "יכטס ויקי יב
 . * 3 "וכו 'ןק 361 ךכוכס יכפמ ןליבטכ ןילבעמ דב
 = םיב6ס 70 קעיליל סוטקיקק ספל לכ .קויס5 סכסו
 ט6רבק ופפ ס59כו -*ועסיו ןכחי סיפלקס 0 ויש 8
 וטורפמ רושיככ יות 6וסו ןוכססק זע ופוקתס ןיגע לוס
 סחכס תנקמ 706 זו :יכומלק סע יכידכ וקו5לקו ילש
 תומוקמבו זו ופ 'ר למ סלוע דוסי לעב בקב סיכפב ₪
 ביכסכ ןוכזטי ססילע רסס ומוקמס עולי סב * סתלוז

 קלתססנ ככל וי כר סל וזעי 8 06 סקל (כמת ןישמ +
 יל סו רוכעכ-וכליפ ססל סיסיופל ןכ לע * קפסס ןמ
 * לכלכ ביכ65 תוסוטכ ססימ\עס סתעס יפ5 ף0 סיככרה
 ןיכעב רפ ומיפכ רל6כ לד רובעב ורמס סיסי סנסו
 ויטפסמ לכלו ןירכל לכ5 כיב6ס ךרוכמ סכפס רובע
 רל6 טלסב ותוסעל וכל נרוסס סמ 6וסו 'קלעמל וכרכזש

 םכככפמו ןכפ סדוק וכייכע עדוכ סוס 650 סע רומסכ
 סכטס יפדסל ןוספר פוסיכ רכעל ןוככ סיס (5 ןסיכ
 יעיכסב ירסק 6כי 656 (לנמב :רח6 .ןסיכ .וכפסוק ט6%
 ןופפפ רדסכ ססללוכ6ס בקכס סב סו לכ 5לכמ לככו
 55סמ רקוו רל6 םרס סירכעמ סקל סו 5 סילופס
 םדקכ'פכס יעיכס ולס (סיס ךירכס ומפמ )ו סיפלמס
 "כס יריטע (סיס ךיר>.21 תכטו = םדקל לק( יטיכטס
 ןירכפמ ןי6 21 טכסו קכט סדק .9וסררוסעס םלחכ-
 לע וכו רל6 טדס (וס לטע סיכפ סלח 6כס סופמ
 ףכו בוכקל ךופס (וק לל5 טלחפ יכפע יעכ יורש
 * ספ 65 ס6 בובה יכפמ רבעל ךירכ ס עדוכ סיסי
 פע דכלמ סיפרקס לכל סג ןכוקרכוקתויסכ םככ ןקו
 רכעתמ טלסו ביסוס מופ קסכי'כ 6תליכמכ 3 וכורוסש
 סכש ףש'יוכמל סכמ ףס וייוכמל םדח ספ רבע סכשו
 דפ סע (קכפב סלט טלסו םדקב סלט סוי לל) ייוכמל
 סרוכע פסוק ןי6 קכט 6 ףוסכ 6% ולוכ'ע פסוק ןיס
 תס סתרומסו וטרל לועו יכעילל6 עדס 6וסו ףוסכ 0%
 5% סכטק ת6 ןירכעמ ןיפס דמלמ דעומל תו קס
 רטפמ ופקוכ 070 כ ןיילעו-כע דעומב ךוטסס קרפב
 הדוסיו מס ילסש וכ יכיס רקכ'פ עב לסל .כוקכ 6פמכ
 טלפס .ןובטקכ .סיכומ ויק 55לםי וכ פק יסרפס
 םירכדכו'יקודנס יפלכ ויכפ 96 כסס יוירבל טיסססו
 סככלס קכט 3ע תדקפ ילמו%ס סיקולפקו ככל 30
 סיכמסמס וטקכ קק: 53כ סכט .סככ) :ןו6 יכ על
 לטסכ כ סוסכמו סמסס קכמל סיבולק סיטדס רפסמ
 טוקיפ םלח3 לפסע וטקכ 8 םלק סעקל ןיש
 וביטלח ןכ 5ע סככלה יפדח ןוקימ לסל בורק קנקב

 סה 1 2 6 כמ



 חל זמיס = :ושולש :רמאמ < הקוקי לוק =

 6ו-סיטלט לו. וקורט לכ )= 47 .ןלכקו .קסרכ 65 = = ןכ לע קס עיכסל ףוסכ וכומי וכיקוכמו סככלל סמ
 רקווס.יכפק סכיקס ל .ללילמב ןכקו 60 .2ו5-וקו6ל = לכב סירוכע 1 קסוע 73. קוק סלועל יכ לזה וקיקעה
 טו רוסס עקרכ ךכ רחש 3 לי קרב ריסט ןיןוסמ = לככ סועכוק-ויסט יפעש יכוסמ קטמל כנס קווקפ
 .פולעכ :סכימ6ס .לכ6.-* 6% .לופכ- רתסבו שוופק 06 = תפס עודו לוזפמס לוס ככל .ויפר םע םדפ
 יכע >  * תולומפ
 ומלפס סדוסי 'לט רקוכמ
 'כטל ותוטככ סומ'כקמ וש
 קזמ קנקמ ו
 * קככלק תכפל ותוטכצ
 לע וכבגיתסב ךוכ וככל
 :ןיכ .ץכקמס לוכעס לו
 ולכל וקזו סלק יכפקק יכש

 ותפו6ג סיסת סיעי לע סש |
 כוס דע = סכט סומו 2%- =

 ףקפו ץיקו סוקו לוקמ ישיס

 . ספלכ
 םהל םישקמ .סהו רדאב רדא רובעכ םינכרה
 העשתב דופכ םוצ םתמצ ךיא ירשת חרי ייארב
 שדחה םא יעדוי סניאםהו ושוכי אלזו ירשתב
 תווה םא וא ורכעישכ ירשח וא לולא אוהה
 ויה צלהו ןירכעמ ןניאשכ ןושחרמ וא ירשת
 הלילכהמ דחפנ המוסיעבוטה ונחנא ירמוא
 ןושחרמ וא ירשת שדחה םא עדנ אל ונחנא
 םםיכלוד ונאש ימל ;רשקנ ךיאו לולא וא
 יעוכעכ 55 רומוצתה םהמ דומלנו םהיתובקעב

 תעב :וקתיי6רב | ודיעסט
 וקול 600 .העו .סיסלק
 .ספלח עט יכטס סלולכ
 6לו לפרע וקסב ו6סתו6כ
 ןכ סול ובל ע6-( ופיגלס
 ךוייק סק לקס ידוע כיכר
 סדליט קט6ס לע סידיעמ
 "ל ל טיסיכט ןיכ םירכסמלו
 יךירכד 6 יכ6'פור עסוסי
 < .ימרזוב ולמב ןכר ול פלט

 ,םוש סקכס וכ ויס .לססכ ,
 <> וכסכ6. קכסומוקמל.שעשס .
 ג יס סו 206 ספ 230
 סט סט בע תרבועמ ס6ו-סככל3 ס6.קקקל 0 סמימת
 >.םותככ עירכמקו קז ,תמועל לז 6 קונקס יכש
 סיככרק רסס סיכמוכ םיקודכק-ןיספ קז-לפמ 00כתסו
 65 טפכס- 0% ;> קמסק .תוכטל קכבלק תוכס תכטקב
 יפכד פג ולוי קכבו -' סכס לע וכרכז רס6 כמ למ

 לגב בוט וכ (קעהפ 56 03 2 ) ךכוסב בקכס ערב
 לימי. וכיטלסו סמסס .תוכט לוזקמק -.לככ .וכיקוכמ.

 רט6 .וכ5 .תדסוימ .סלסו ךרד - ףיק- קככלק יטדמ
 .-* קב קל םי6לקל ןישו.ותלכקכ טק קב וככילקס
 6 וכ =ןוטשרס קסכקלו סכתיספ וכפכוכמסכט ססהו

 כס = + לס לוכעב  סיככרס .ירח6 .סתֶכנ .וכעד* -
 תיט6רכ לבש לס ומפטמ סו: לש ביסס סטבסקב
 ולוס ןסרי סתלבב יפכ סיזקקס-יברמ6ל וז קסמי
 תוקב תופכ סק סכסו וכו סקמ 706 לכ לפס יפב

 למ ל סככ רמו סזו סככ רמו6 סז סלבס יכסכמ למ

 לכסס ילבד 05605 ןישוכ6ו = = *פולק סמ קיקי
 ןוקפב םיכנוקס סיפרקס .דנכ וקעפלמ ךלע ךרועס
 יפב סכמש יכ * סדקש-ומכ סיכבלק ךקד.ירס6 רוכעס
 טמפ סמ דכמ סכויכע סז מל פותכס בול.ס6לכס
 : "זנו םיפ0ס:םדמ קס לוקט'מלב סקוס ץפולס כוקכש
 5 -ס לועס ."\ ובו ולפק קרי פויסכב םסל סיטקע סקז
 :רו6ט טעזמל .ןווכמ סיסמ סיס תעדס פיט6רב יו
 סימסלופמס ל0רש ילודנמ םנמוסי רו .56יל5ב ןכרל
 < בפ ול תכשמב סקיל רפוסמ סמ-יפכ רוכעס ןכופב
 ולוכצ לולבו = וסקוב וסופיסר ורקפו סיכמ ו6ב רסב

 :-שדחל רושעב וא יעישתב < = >>
 ךלקמכ יל06 סוכתט ךילע
 .סירופבק .סויכ ךיפועכז
 :ךלס ךכוכססס תויס5 לק

 רכיטס םוקע:יפרו ה טק] ה רויש 60
 'וכוטע לסילמב ןככ סטעמ סמ לכס דול יל טי 56
 סת6 ופרק רט6 טדק-י6כקמ 'ס ילעומ 036 למסש

 רפא:

 196-036 תודעומ יב ןי6ךכמזכ 9 וכ ןכמוכ ץפ
 156 סיסב 06 36 ססיכְְ- ןיכ 6:5 006 3
 וב6סיכיק3+: < 36ילמב + ןכ לט נסיל כ למל ךוד5
 י ומסע דעו סטמ .תומימידמעס קפודב לכ ט 75)

 יכסומ סיעבטו סוסיכקו כד ןכהקו קפמ לני ממ לכס
 056 סיכקז לס .ןתוקס וטרפתכ 5 סמלו =< *9פלש
 תיבכ סוס ילס ל6רטי לע ר'ב ודעעס :בו'ב לכמ רקלל
 סככול ךלסו ודיב ויתועמורלקמ לטב + סשמ לט וכיל
 לקע *וכובססב תויסל ק* סמ סויב %6י5מב ןכר 3:6
 ;וליעלפו זכר יב ב 90יופ6ל לע וקטכו 56ילמב ןבק
 סכסו = כע = +ירבד תלכקש ודימלתו * סמבחב יב
 .ןכרל רופכ סוכ סיס עטוסי יכרו (סוד יכל ןוכשס ופל
 ךו ולמסב ןווכט רמפל-סזלו םדסל סעטתכ 30ילמב
 שיכוקל סתכווב לכו = *ורסתב 'טנ רופבסונ סתוב
 קזכ יתד ססכ 65 סכמ6.. = 31 ןביזנכס 5ע סער סכל
 = לקט סתטק .סכומל ת6וכירלס יכ ספומ ןוטלסילקש
 | פל בויס. דימתמס .לוקלקס .לכמ .וכילע סתוטקקכ
 ויפ 5 רסס יוכידיצ ןקופמס רוכעק ןסותמ- ספד
 וכקביכ יתר \ןכ 5 וכידעומ . ונניכקב 6זכסו מכ
 וסט .רוכעס .ןוכטסמ וכדיב טלטוקמ מב סכיכיש
 פרוס תוופרטפובל סיענפ קרסו סכסו סלועל למק
 < טס עובקל סופלה יפכ תופי .ךכיפלז כ לק <.סיסק
 םיטדק סטפ לע סר ל-ןפ ןכיכטס זכו 52 םויב סכמס

 עק



 .רמאמ תרוהי לוק
 סזלעו =*קכניכפמ לול6לע וכו סיסגוי סיפולט ויס
 יפנמ וכטיש ידפ 'ג'פיטדסס סודק סכ סכר 5תפ.
 ל סוויד וטלקט סהל .עדוכ 09: 31565 סיטלט סויכ-
 סקל עדוכ 65 סקוילכלכ טד טויט-3תו6 :סיגקממ
 וכקכסו יכע 'ןכו םדק 5 סויז סלק :.סוייסינקומ
 שמ .סיפלט סויכ תולמסמ רכעבק ןוכטקה יפ לע

 טודק סכ .ס3מרק .כקכמ .וקכו 332 סיפרק 30 תוספי
 יטונסוק ןולדקכס סס ןיפ ןטזכו 5 ספ 060 םלחס
 סיקקוכ ןיאו .סויס וכ סיכטסמ וכסס קז ןוכטסק פש
 ןוכטסכ וכ סיפכוקט סוו סיסט סינעפ 6ל0/סיישרצ
 סויב רולקקהפ סווכ "כ סלןק 16 סויפלס סוי לוק הז
 תוכרסכו שוט 655 סווכ תיישרס .למ*) סוסימ סו
 סי6רקה רשכמו ךכ לעו * כט 56לשי ץר6 ברשמל ןקש
 דס6 .סוי ועיכקס תמלקסמ .וכוכע תוטקסב סוקוש

 סתעל ופל ךשמי .סזמו . >> ת16רסב סריק .רסלקקב
 יניטת וקו .יכ לוספו סלקומ:וכלנ6 רופסק- סונש
 יול ןו6ט וכיבס .9לו.ועדי 63  "ייליטע סוקקפ
 ויססכ סויטסקידצ פע סיעבוקט סס לכ:5% תעכוש
 ויטפסמ לכל זן רםזמ .סקל למ כ סיכועמ ספ
 רחקו | = 'ק 9.7.06 סלופ לוסו לעכ פוס וץב\
 ספ כקכס ךרדק'ופ 59 וכייכע ךשמכ קכיעפס לוטיכ
 "ימדסס משל עוכק ןיד קיס וכרלכש קז ופכו 30 ו'פ
 דע דכ טע .ןוס6רס ךמזכ ימיכטס 'לובעו טיל עומק
 ודקעט סוכקזקו הסועכקס 3601 סכימכק \סלטכש

 סמכזהו "וכו רעוסו ךלוס וס וג סי יכ קכולמלכ |
 יוכקכ ירזפפלו-סופדו סיכלוס 5פלשי וכו קפדלדקןפ
 לו סיילרס ל סלכ סיכססל ןכ ופל :סיס לו סמל6
 55רטי יקכמ ן6 סל ולמע 'וכו-ץרלכ ךוממ כ לסכ
 סחנככו סכוככ קנע 5ע ספכ סהינע וקיכססו וכוסלכ
 רוכעל וכיקעהוהכל ולסיו סילע' ועיוקסכ סיווטק ןמ
 תופעל סודעומקו .סיטלס יפלל קניבקבו סיכטס
 וכליכ קוכמק ןקותמהו ןוככק ןוכפקס פע סלכ 30רשי
 סדיכ פלוכמו סנכק .סתיס ךכט וכו סקמ סתע
 ךומפ דכ רמי 6 תוכועס .ומרניפכ יכ סי6-ככסא
 תוסעמו גוסכל = ןכופמ סיפרס עע עובקה ןיד טכיו
 רוכע :נוסככ רפומכ .רופלק ןקופמס ןוכטקס פע
 תפולבמ .סייוכמס = ט' '5ט 'תורוזסמס לככב סינסס
 עובקל 695 סלול ט/ל5 וב רדט לע גקוכ ס)ועס
 <רדכ ימוב סטפ כו 14 ימיכ ק' כו ל5ימיכ סל
 יכיט .לקמ ו5סכ ופ\6 ול כקו 36לטי לכב קו טספתכו
 +6 ככ וקיזסקו קלכ קרוק כיס דע וכקמ רושל ןיסו

 רכעו ספפס .לעוק תוקעל ססיפוכ6 גסכְמכ קז סע |
 ספועלמ סלט ץוק רופב ךופככ לכלב 'סוי תוכסקו

 - חל ןמס | יטולש
 טלועלפ קש ץופו סיעי 'כ וקו6 סיטוע ויק ןכל סדוק

 * בע = לכלכ 6 סוי-ופופ וסע ןמז לככו סוקמ.3ככ <
 ינומ6'פ עכ פרס בתכמ טמב סז 33ככ סירס םירכלכ+
 ומטכש וכל וקיפעס 3!קשכלכסו = 51 סילעוק לש
 6 לו סושיככ יפמ .וכנכק ןכו תולנכ 'רוכעס לש
 בתכ רטס תשוו = *בע כמ כוט רס6רכל פוטעל
 סולק תוכמ )ע .סערפ 95 6כ 'פ ךוכסק רפס לעב
 ויס .סיסוע וכ ךסיק 26 3לשק ט60:+ 371 טקס
 %%ק לט .וכלכק .ןכט עד .סיכומס סימס וכל ןיפס
 ורולכ לודב סיסט .(יטכס סלוסו יכל :5ט ןככ ףישכסנ
 - 6וס רוכעק ןוכטס וכל ךקתט סכחה ףוסו-ץכאכ ךקסכו
 וי 6כיט דע 6כל סיליקעס סיכטלכעו סיטלק'טל
 . סילוכי וז יטוק תו: בע * סויק סיכמוס וכ6 כז לעו
 9וק סנס ספ ץמס ןיכעל כג סתוטעל סילקק ויק
 ףסק .וככוכטח יפל ןסיכל ךופסס לל6 )כ ילהט תרככ
 סמסמקסל לוכי :סויללק סתיק \ סל סנו סלועל
 מילק דנט סספ לט יעיכטכ ץממ סיפכוש וכשנמכו
 לקסיפת רכזפ לפול שי יופרס "לע דס6 :סוו עומס
 ץווחס .ןיכע יכ סתוכפומ 5ככ 5?רשו לכל תללוכס
 סנטורימ סיקוסלס לופכי 65 \םספ לט ועיכסכ
 סעכטל קנס וכפב וכ רסס תוילב למ יכט טיס ילנרומס
 רופכ סונ ך5 = = *ןתילכ ולי ורטפכו סכמטל-סנו
 5/לסי לכ ירס דכלכ דס6 סוי תומוקמס .לככ ותויסכ
 = גכוטסיס סמ יפ5 סקסיפתמ יקכ ןי6 וכייבעב 59כ3
 = .ןרפכ 3 סתודו6 39 רופססמ סקק .סופרקסמ סל
 םוכוסק סע הפיס סקמיפתו ל סכוק קל פק 5(רסו
 ץמס לע טעמ ססירבדכ סיס 05 סקסכו = = *ספכס
 ּסמקל רככו סטפטמכ נוקכק יכט טיס יכפמ סספב
 * םידעוקס .תועיבקב סופרקס .תוכיתכמ :[טש יכו6
 = לע שופ שש סי(רס ופ לע יסווס לוע סיעכוק סכלו
 יכבד ססילול מ 706 רפס 3ע כותְכ חטמכו ידעו
 %ע טלקס טדקל סרותס סכוכפ ןימזקל םי* וכול הז
 ריק תיישל ןיכעכ .סיטבטמט סע סלושו * סיפרה יפ
 סוטה וקע .דנל כסרמק פכ קרטס טק סכקסכש
 6 01" קשרי 65 006 סוקעכו =* דחק סוקמכ קלוז
 תטקסיוכס יכפמ סכמס =: רכדס סיִסְּוְךִיִפ סיכע ולקי
 .סמוקממ'ופנ\ סיסיבכ סב ויקפ ןלזכ טלי יכ עוליב
 טוקמס יפכ סילק יפ לע סיטלקמ ויס סירס וקל
 ויקי סקקמ טוחכ ןיסו = * טקס יוכמכ וטסס 6לו
 כט תונמסכסיכ "רחמל סקמו = יסויק סיטלקמ
 בסרמיפכ סוקמב סוקמ ןיכ שי * פרכ בייס ללחעסמ
 סיזפק סונמקו תועט שלטו תועס יתטו סעט סויטכס
 תעיכמ יכפמ סלופו קלוב :ןידס סוס \* סוקתס ופכ

 סיבי * 545. כ! גש



 רמאמ הדוחי לוק
 * תוכלמס ןעזכ סיס ךב = וככלוכ 6וסטיפכ סיבעק
 ת0זיכ = = סבלקסס יפ לע .סיפוע ויס סיכפ לכ לעו
 קפוסמס רבדכ סכ גקכפסל סרותס סריפכס * תעדס
 סכיש קמ לע ןידס וס = > תוממ רפסב ומרץיבס ועכ
 וע בקכפרומש 'פ עב6רסל ית6טעו * בע + וכידיב
 רוכעב סלועוו קמ סיעי יכס ס' סיכעתמסו 'ס ידעומ
 יוסכ סיס דלומס לע ס6 לרוטב .קכשכ יכ תוייסדס
 וכמכ6 תועכ סמ יסו וכתועיכקל סכמפכ וכעפיש
 סע ססל קרקי ןכו תלח6 סכט לוכעב וכתכמ ןוכמס
 סולכדס ו9לק סיפר קת לעש קשלכו = * כע זק ל
 פסו ת6נ5 סימינכס קיכעפסמ סינקוכ סקפו לכ
 כותכס רקס סעב.ונתכ יל6ו + יריסעל יעיפפ
 סיקתו ברעב טדקל סעשתב סכותוספכ 6 סתיכעו
 םיחולפספ סלד .קפ וכוכסט .ס דכמוסיל6 ,ספייפוק
 יכפמ :ירטת לעו וכרסב רטסכ סר יכפמ וב סיזכוי
 ירטתל לכ וקופלקפ ;קססל יִכ פר 'יפו תודעועס
 סוקק .דע-סיכלוקו קרח .סוופ סיפטוי סיסולסס
 לכ .וקכע>ס6 .סיעיקועו בח דע (עיגק5 .סיפוכיס
 יוכוסו סב ספקוכ סכל קי 6 ילכ 165 סלה 5
 סיקולטס ופכוי שלט סיקופלק 5ע סמו נמנ סוסי קיטו
 סימעפ .5(פ יכוקק יפל יכ ס* סדוק ססו)6 עיבקל
 0 סקו טדחס 6 .7ב ולכעט ןמלוכסכ יעיסתכ מובל
 וכ דו תביתכ טקלס ילכט ספכ סולו יתעמסוי ועדי
 וטוספ סכמ לבל יעיסתכ .סוכעתסל סיסלקס גסכע
 לכ ל .ובימכס ורמ6 סז עטו יתרכז .רטל בוקס למ
 סעו .וליטעו ועוסק סכעתס וניסכ יעיפתכ לכוס
 .סכי(ט סויס סקמ סילכמכס לע יל דבוק דגסש ויס
 6וק .סולק רספ6 6% כ דח6 סוי יתמוו סיכעתל
 וכרי סתרבס יפכ יס סתע דעו 160 ספלוק תיכתסכט
 וכיכק פשר סויסקס סכסו \ >> סלקמ ומכ תורות
 סוולכל .סספכ ףופכל .ססמ - יופרו . ןכיקכס ימטפמ
 ורמפ וסזו .סכוקב ולפכ-.ססיס ססוכפל ולס יכ תסכול
 .וקוכי 60 ס6ס לר וכו סועדוי סכי6 סו וסוכי 0
 סעכע סילרקס 650 .וכימכפ 5ע וז הכד .סלינוסכ
 -.תרשיס ילול תמסכ ירטת טדק (וס סוס סיעלוי.סכיל
 סלוכת סקמ ןוש יכ םיכוע) ספ סיס לפ6 וכ'לכס
 קכקו = ריק סילועכ וטענו סק קל תו פעדב סנעל
 וכימכס סולוו רם6 קלוקס יפ לע סכסס תש ורָכשופכ
 תוכסמ 65 = * ססיתוכקע רחש סזכ ךטמסל סנקכעב
 סוכס וכ סרקיט 6וקס םדסס וכיכיו ועדי סת
 : סיככרס דנכ סתכולע לתיק .וילעסו וב יר'סנכ

 ספ סזב סכוכסו וכו ירטת 16 לו36 םדק וה ספ <
 רכעתסל סיולר [יִסַס סנטס ספיס סיעקבו "כ

 + לקמ 6רק תבשו דק |

 | = חל 9/ןמיס "  ישולש
 6 וכווכ לפיו קמשכ ילטפ 6וק ילסי סולכע רטסכ
 סעפפב לופס וכ סתשמ ךי6 = וכמ(פכ ססורכדכ|
 דחק (נעב רכעתסל סיוזר סקול 6001 = :ירטתב
 וג ופרס טלסס .[וסו וילע סתקוערת סלפכט לוקס
 56 כ ירטת וככוש רומפכ וכממ יריטעב לוספ רופכ
 עמ רפסכ סרכדו תרבועמס .6יסס לבשה ןוכטמ יפל
 וכו וכ * ירטפב סעטתב רופכ סוכ סתשכ ךי6 סרב

 תו 6ל ירפת קירק יכ זו .רומלכ
 'ויהל-רופכ .סוכ .לסט יעיכסס שלק יתלוז סלול
 רכעקסלוופל שיסס סכשס סתוס 53 00 סמלו וכיתכ
 גופו 6 םקח:ילככ .סדקומ .יעיכסס .םדסס :(נעכ
 לע:סימוכסק סקלככו = + ירטת תפילק .סיו6ל סיס.
 סאן" תרכועוק ליס .קכמה ןוכסס יפל 256 וקויס
 סכפמסכ:סולכעמ סכיפסכ ךפסל ןכו "ןכתי (כ ףולמ
 י :סתלקוסכ.קטוספ קכטס 00 קבק וכימכס 6רו0ל ב
 טתוס ס6ו !:* ילטק םדס ןולכזב סישרקס וכווכ ספי
 ומ 6ןק מ ררמשיו 6!קק טדחב וטסכ רבעתסל היופר
 6 סכמ6 וכ * ןומקקע םדסל ירסת טדס 69קע שרק
 דחה :(כמכ = * רכעתסל סיופר יס סכשס סתוק
 תשיר :קתסו ןולסו דח< םדס .ודכב רחו%ץ יעיבסס
 ןוטסרמ ופויס 5ע סיעיכסמ סס 50 - לבודעכ ירפת
 7 וסב .*/ספ26 16 סעוכקס סטופפס סכמס ןוכטמ יפל
 קל 6 לככ .ןיבס ועלי 65 מקו < = ןכפי 65 ףונס
 3(:וכיעכס- יפמ.יכ חקפ ףס6. סיכטמכ .סיכועכ סה
 :ולבטיטכ ורמ6 טקפל דו רטפ(ו = >.* ןייח סס (5ס
 תוטעל ס6ככ "סמקל בסומ סיסיפ סירבעמ .ןכיססכו
 וכ סכוכסו סיככרס .רקש קכ5.יתלבל סמנע תעדמ
 : סילכעמ סיככרק וסט ןטזב לבעל סו(כ ויס סט

 תעידוב 'וכוככ ויס ססיטעמכ סתעד ןורססל 15 כס |
 ירטקל יככרס וקוקיופי רט6 ויל6 זועכס (וסס טדסס
 ורשת 6וס ס6ס + רומסכ סיפרקק תסיפת לופת וילעו
 מפ 16 (יסק קכסק סילכעמ יקלכס סיככרס תטס יפכ
 סכטק ת.סילכעמ ויסט סיפרקס ךרד יפכ לו36 וס
 מוזגמ ופכ 06 ןכו לכטקכ לו תעדב 05 סקרבסמ
 : םיככרס לכס קרכופמ .סתויס סוקמכ סוטוטפ סכטסש
 .םדסס .תעודיכ .וככקסי יכ לכס ספועו (וס ךופסכ
 :[וס ס6ק קמקלק וקע סיעוע סק לפ6 ויל6 זועלס
 ופכ ןוטסלמ קוק ס5 17 סיככרס וסוכטחש ומכ ירסק
 סמכ ועדי 65006 תוקלקלקו ךשק .סישכק לט סכלל
 ססוכפל ךלוסק סיככרס ןכע לוע םימי סוס * ולסכו
 = .ףלסכוו .ולעכי קשב רוכעס .ןוקקכ ךללס סתוחכל

 ..פדסס פעידי סל קָכְסו

 קר סק* סכסיפ וסוקכ .תויסל .רופכס סוכ לחפ ונע
 לרוסמ



 רמאמ |? תדוחי לו
 טז 6 5ע סבופס) סכל סלעי .ךיש ומיעכמ ק6רוסמ
 וכסכ6 סירמוש ויס 6לקו רעש ןכ לעי סוכל וסורסכי סץ

 ' טל וןמיס ישילש"
 יכ ופמכמ לע ךמומ .ותויסב סז :ספעו ןיסיללמ סמב'פ |

 אקק

 תרוסמ 55 ושיבסל סעסלמ .קופובסתכ 13 סמעי ססע
 ויס 196 מול קכור *'וכו סלילכסמ רספכ סמו יעכוטס
 סוכמוש ויס סנופ ססי!ע לטומכ סומ סימלככו סישיב
 סיס יולס וכייכע 6 = * וכו \
 סז סכסו = * סככ רול סספ |
 | .סכולעו .(םו = ססולע שמו
 ןמ ולסמ סוקל 15 - תוליס
 'גרדמל עינספ סככ עכוטס \
 לכד 6 םוטיט\דע .תלופי
 דיככיס 15/1071 סעילטס
 כמוקכ סס'יכ טוט כערילע
 וטכע | ת6 .לולכ* סיבר.סיק
 סמכ סר * טניריטוכלמ לכו

 סנסל קפרמס סו: וה שפט \

 וכמ תפ-רפ6 לע \ ופ:95
 וכ סכפ 65 רקעס 50ו לפטל
 :ןי6 .סנילכפ יושר ופויס סע
 םפכ יכ וכ תככעמ סלילסס \
 טופ יוסל סילעו לכוס וס \
 ףוכט 6 ער כז קליכספ
 תמגודו = סכולכנו סיד נכס \

 ו ->

 ;דכלהב זרדושק ונתרות רבחה רמא על
 םוקמחןמ וא יניסמשמל

 'ה רבדו קררות אצת ןויצמיכ' ה רחבי רשא

 סכינהכו םירטושו םיטפוש דמעמב םלשורימ

 טפושהמ עמשנש םיוושמ ונחנאו * םירדהנסו

 לא וא המאש ומכ  רודו דוד לככ ;דנוממה
 תישעו ורמא ול ךמסו *'וגז היהי רשא טפושה
 ןמ ורוסח פ4ל- : ךודוז רשא .הרותה יפ לע

 יתלבל ןודזב הרשעי רשא שיאהו .: רבדה

 'ורמה הושה'והה שיאה תמוןהבה לא עומש
 'ורמֶטב תוריבעבש הלודגל טפושהו ןהכה
 ;רדובעהמ ראשנ רֶדְסהש דועב וארויו ועמשי םעה לכו ול ךמסו ךברקמ ערה תרעבו
 :סבלשי םהב רשא תותבה ראשו ןירדהנסהו
 ןיב קפס ולב יהלאה ןינעה סהכ קכדיו רדפה

 סול ךיפ6 רסמל ד'ג'כ 6.56 עקיאמוי סט רפסו* תורה
 5ומתפ 00 55 (טרפמל קרם 'ק ךרלכ ול רטט ופ)

 יכקט םוריפ יכס ו תדול
 ךיטמסל ..5ות6. = יסקרדומל
 56עפס ? ןיטיס ןע קלילקס
 קוכקס ךופסל 03 ויטכעו
 טיס ל 50עסה ןמ סיפ לע
 193 3 ןוי יסכ6 פיכק ךרדכ
 פע + .קכמס 0 ידיד ינע
 3פ) < = כע ופע ךיזס ימכ
 ס(ירקקט עדוי סקפ ןיכמ
 6% לטפס ל ןימיס ןמ ךטמת
 לעד * ולע תכמסו ךיתדזמלפ
 ( ירכד לע ךומסת יב ּּפ
 וסע 65 סו 3 יכ6 רוקו
 ימי ךל וליבי למ רבדס,ןמ
 ףומוכ סכולקס סיקתו * עשו
 :ןימי ךכד'ד 136- ץירק לע
 סקיל ךופס ל? פכילמו
 סמלעפ 55.ךפ + 35עס ךרד

 1 ) "דקעס לעכ רכז סוק לותטס \
 .וכ'בדמב קופל וכמסקל ירכמכ ורכק ןו ילכמק' ספ לע
 וכפבסס מס לליל ס יככולקזמכו קפמ'מפל לע"בי'פוכ

 ילכ סטיסכ 65 ירכונכ ברסכ ופרמב ס6ט'עלופ יפנו ייקבג
 וכתקקפ סזמ ץר6ס לסטל ומפופ ולכקי פכע יכ סירב
 רכוק ןיסו'קמ סירבפ סט וכלכ לופכס ידפ רכדמב תוממ \

 ורסשו = * עדוככ ויס סכ סז כט ןיש ימכמק תוללוש|
 וכ וכסב ורמסכ לסמכס ןיכע ביפלס לםמס רק תעכסו
 סויכע לע 6וסק לםמס 605 קל סיס וכ סווירכו עלכ:
 יכסק סדקס ספ עד לס סיעכווטכ וכסכש סכס רמופו \
 'סופובקעכ יכלוס וכפפ יממ .םקכו פימכל םוחכ ךיפו וכו \
 פמשכוי סוכמ יופל םדס סז יל טסמ'ומלכס סיככרס סכנ |

 'ורמופק סתסכ כקע לע ועוטיו לוס ססיפתס ןע מע \
 יכטפכ 'טב רופכ סוכ וכל םיכיע סת6ר ךֶיס וכיקכספ \

 "כעל לכ מ6ס סמ סוכ ץבויכב רפי תצכו* סדקט ומכ
 סלופכ ןימלסל בייוסי 6לפ י6כת לע ויבתסל ויכפל ףכמ
 וכייכע רפוסמ ושכ ורייג ללסו רוכגקיפמ סתויס פעבפ \

 = .:סולכקי וטכ'תומ ירקל רובלס תע'פמודרפס יפתפס מו

 .קולמ ותסק סכ ןקקפ סלוסחו ₪(כ סכילמ 6יסו: כע'וכו

 -ופרקס ןככו* וכו סל ןוכר סויו סוכ ורק סזלס סטו
 .בטלפ ןופ לע ורומפי יככרס בקע סמס וכופכי ורובי 6

 לשינש .- .יסל קטס כשש: = תאובנב <
 קו .ךופל ספ .בתכ ןכס = +ןמכע .תוותו6ב :ךופיסס
 סוס .עדוי סת. ןיכמ תכנס לק -ימע 63 קרח :ןונכ

 : פסבי ססוססו 'וכו ךיתלמלספ% קיפ קזו ףל <
 ינטפסמ "וכו קכפקב סלופק ומפתופ = טלר ןמוס

 סור יכךלמ יכל ותקדכו ןפי ךלמל
 םוקמכש 6% סב לקסיו קמדוקכ םישרקל וקנעי וקכוממ
 טופ .קוכמ סכמלסעט ףיסוס = * ספיזככ סתופ וקתס
 רכוומס קל'כטמב עטוסי רל %סול'ל ףיפוקט שש ןיעמ
 וכ וכו סוקמק ןמופ * וכו סרופק וכתרוק 61 סלעמל
 לכה תוכממ רוסיתלכמ תורוקוכמ סכע (וסו רסכי סוו סז
 סיקי רט6 טפוסס 50 ן6.רמ6סומס :ךלוסו רפכמס וטכ

 :ךימיכס טפו 5 דפי סו לע רוסיבס 6כ רבכו *'ובו
 פיכזס וממע ןיטפק סוילסס יוכו ןסככ פודטס סוסס

 םידעק די וכמסב סירס סיקל6 דכוע לכ בוקכס סס
 :םרעבו'ורחסב םעה לכ דיו יפימסל סבוט6רכ זכ סיסס
 לע דופ ורוספ יובו סעס לכו ו5 ךוסו + ךנלקמ ערס
 "6 סע פעמל רטקכ "וכו רדססמ דועכ :רקולס רמוס
 \ טועב רותס ןט סוס סוכמס וכל יכ וכו סוווכמ וכסכסו
 ל - סנעמל רכזס * קותכס רלפו :'וכו ר6סכ רלסקש
 סככ קכדיו = = :םיללקככו סיכקכו סירטוס) סיטפוס

 ןינשס



 רמאט חרוהי לוק |
 חול 16 ללוככס ןילעמ יכ- קפס ילכ .יקל6ס ןיכעמ
 תמ6 ןוד .ןודל סת6 'ס יכ ססרפתכ לוק קב ו סדק
 לם .תוכמכו ולכק 650 .סמכ סב סרוקס יפ לע וקל
 = .ץיכמקט ןימספ וכ םי 3 נו סכוכסכ ןכ םג סכירכל
 = *ןוינע .תעדל .וכמער

 | טל  ןמיס | ישולש
 יפכד5 63 ספעו = * םירפוס ירכדמ וטוריפו סרותה
 יוכ'קש המופ ומלכיו <: סירפוס,ורבדש ורקעט סמ לע
 וכוכ כיס ץיקיפדע סב קרפ :י רכו סליבמ ףלקמ לע
 - :86ס רמ6 קמו חב ןונסכ בר רות 50 קמ יוס בר

 הכמשיו .ךיפקז לניו ךוכל
 סידי פכסמב וכיכס 5
 סילסעמ כ0ומו .ןומע דיפ
 דע'וכ .תיעיכטכ יס רטעמ
 ₪ דוק רו רעל( "ל סכב
 טסל רמו כו 'וב) ויפוכיל
 ךכ טקיניממל ופוסמ 6
 וסריפו =  >"וכ מפ לבוקמ
 165 יכיסמ קפמ) = סכלהל
 וס (מלעכ ןככרלמל קוד

 תובב היה 'שאכ העדוהו ץמואב ןיב האובנב
 קרמכסהה םתומכ לערובעל ןכתו אלו ינש
 םירופו הלגמ תוצמכ ונבויחתנ הזבו סהעדמ
 ארקמ לע וכקש כ רמול ונלוכיה הכונה תוצמו
 תרא ךומגלו .הכונח לש.רנ קילדהלו הלגמ
 תוצמ לעו יהי תליטנ לעו = * ארקלו ללהה
 םכיאצוי .וניקוה ויה ולאו * הז תלוזו בוריע
 ונייה אלו תוצמ םיארקנ ויה אל תולגה רחא

 םיבייח :

 "וכו .וכיקמ ויק39י6) ל
 >* כו .תונמ סי6רקכ ויס ל
 תלסו6 ספ :לופת :65 וכ
 ילט6 | .םילכוכס :.סיבותכס
 :ץכקקל שוש רכבי סמכב
 טוושר סוכל :ססב רתנקת

 = ג קט .ילקש :סופע ךלכל
 ןופו וכו)עמ יקלסק ןכעס
 ולקכ 16עכ .וכת6 ל .רופ

 < םערל .ןיוכל וניפלס ולמ
 ש לוז דשן תוכקקס .ינקקמ  םיטכסמ
 ;:קו סיִסילקמ ךכלסק .ףמפ ופשו ןוילע רוע ירועב ויס
 סקק יכקתלע ףופסב סירוע ןכ רועל6יבר וכמט סויב
 "ץלב סויס סז 3 סויכ רכןטכסמל (כיִס לכו סויב וכ
 ד קרפ ספ וליכזס םוליפכו = *רסטס לפפ 'פככ
 .* סבוטיב קירוע ןכ רוע96 9 וכיטוקס סויזכס סיליל
 : קמ סעסב ורק סילפוס ירכלמ ןכקעמ תוכמק לע
 קלעמפ רופייקילתספ תל געכו וכ סיליו .ןיכורע סמלש
 :תיכב סיסלמפכ .>.סץוכככ וכ : סטמל ולכקטסל
 -וקכ סכט סיעברזל בוקק דע יכט יב תלחתבו ןו
 יל סולכס יק36ק לזעק סוס" ץמופכ ןיב + ביש
 לוצכ | 16 / 6יככ סיס .ס6 656 ולמפכ 2 ןטיס רכוש
 ריכזס םדְקֶה סור קנרלמ ץיקו + 'זכו קס ןינעב
 6 = * וכלפיכט רמכ :וספס יקפסקמ הק קרפ קלוש
 כייכע רשיכו %פ יס רוכזיט לוק תכיידי לע עדו
 ןילקסכטל קיפ 915 ןכו = * ₪ קמפ:ףוס יכסכ סמו
 סיפוככ רתמסמ לרת-סטוסד  ןורפכו "(עויל קפו
 ול .קקלתסכ % וכסלמו "יסילכז * נס :סיכולקקה

 ויק ןכ ייפ :לע ף6ו ל6רשימ (קקוככ לכ ) .םדקמ
 תיילעכ .ןיבוסמ ויס תמ6 סעפ :לוק תככ ןיטמקממ
 סיקטה .ןמ לוק כ סקילע סכפכו וסורוכ (ירוב תיב
 .ומיכל ססמכ .סכוכמ וולע קרסתטיו6רס סדל ןשכ םי
 :ססיכוע תל :סיטכס וכפכ ךכל .י6כז ולוד ןיטש 696
 סטוסד עפסותבו סט ופוכס 'לועו 'וכו ןקזק ל9קכ
 קיונמס 3וק כס .תתמס '\ע סיכר .סיטעמ נז קרפ
 ועכ = * וכו ירוכעל ןכתי 6לו = >:₪יסס .תעכ סקיכיב
 סזכו : סע רפוכמכ ותלוז תומוסמכו ד'כ ניס רכזש
 מ ורקעס סל 5ע סכס דע ורבד סיס * וכו וכבייסעב

 65 קו יפלו :וכסשל ו3עולכ
 :ןימעל 030. סוהכדס ורסכ 0

 = (ובב ובק6דוע ןוס ולס לע יִכ סקיתוכקת לע קכלבְס
 - :זירפמ קיסומ ומקס -ןיש ןלוק תכ לו לקס קוק 0 <

 " טס :ססונע ךרכ ןיש ךסיפלו פז תיל 6 יכ

 מ וכ6 :סיביימ סוקמ 9כמ לכ וכוכו ויקוכמב וכל
 = \ולתפפ \ ןורלסנסה :תוכקתל ןכ סנ צוקפל סרותק
 סג רטסס ופיססכוו סוס תוכקתש עוליכ קיבס רח"
 :ןפ \סיבוופ:יוכש.ןי6 רכס לט ותעדל יכ רעפכטןכ
 | \בותסס :ןוסלכ :יִכס ןמזכ 630 סקול6עועמל קלות
 = .סכוס .תולנס ןמזכו =: רנו .סוקקס 56 תימעו תזה
 : ןכו/לסל רכזומס סעטס ןע סקותוסקפ לכקל וכינע
 : לוע = * מס .ןייופו תוכמס .ןיפמל ויתובסק קלחתב
 571 סיקממ .ם קלחתב סכלמרס סתספ סול לזרו יפכש
 :טילעו פעבס סלות לקע סה סלפוריכס  לודנק לכ
 :םוע:וכיספ ימ.5כגוס וכ 'רותס ופ \ע כס לוק ססיטכס
 :הח% >'וכ רוסק 60 '(כמ סטעע ()כ רכוע ןקפלוסכ
 :דמ6ו פעכש סרופ ססו עוסק יפמ .ודמלס סירב
 "בוקסט תודמס ןמ תספכ סעד יפמ סולקלס סורבה
 וה .ךכ לז .לכלט ססיכיעב קלרכו = * ןסכ תסלדכ
 = טעטקש :סִ יפלו סלותל ויס סו%םעט סירכל לס6ו
 . = לפ6 לכ וכ .תובקכמקו תוכקתהו תוקז נק ןקו סכירכ
 | \כווכו * נכ'מק5 עומטל ספע קוכמ סירכד ,גק למ
 | "סות :סכפמל .וקמחססב :ןכ סב בתכ ול סורבלב
 ןרקעפ :תוכמס .ויתפס לע סמ ףסכ ף5םופ לע ףמו
 | ==שכ .תולתפ 6ל) סרופל וים סכישו סילפוסילבלמ
 :פוכנקמ 6*הפכ סלעס רככ = *סלגעו קכוכס ןוגכ
 | /רט6 סוקכס :ןמ בק סיכרכמ סקונע סנפ תוכלב
 | לס סילכדס יפ 5ע קתעו = *סמעת ך) וכמי

 |< | סלכעכ



 הדוחי לוק
 סיסווכמ .6קסמס 060ע רבסק ירכד סשלכו שכ סלבעפ
 סיב. לסת וכ ויכפ ועל ביטס רט6 סבמלס 5
 סמל סכלס ס* סיכפ "כ לע ומל26.סק קלוקס תוגש

 טל. ; ןמיס ישיסש רמאמ ' 

 .רט6 סוקמק ןמ 6 קטועטקיפמ וכל וכלסכוסמ יכיממ

 בעק
 סעודוה לולו . סכפמכמ (וסיכ . .: סעילו ףרקת
 ספוקנסמו. סירכלס וטרפכ גיפמ ולכל ל06 סלול
 656 טוטפס  כנקכס-.ןמ.סקל כמ .ןי6מ וז סקפס
 ביזכס) כוקט ועו 61\ בתפב טועימו ספ 3טב בור ידו

 הש סהב'ורמוא ויה ךא םהילע ךרבל סיכייח ולכמ | סו יכיפע .ולכק : : 65 רש6 סקו וכ ס לקכי
 לתא תוכומס וניתוצמ כורו:גהנמ וא הנקת לע יסוקמיו . ולוקו סוקכש
 יכ היהיש יואר ןכו יניפמ השמל הכלה השמ דקויק סלכמ תפוקפל ידו
 סיעברא .זרונוזמב-חורטל וכהצוה אלש:םע עוד גי סתולמ ופי לצ
 | סג:. תטכדכ קלוקק ןקכש
 קזכו :ךכ קסק .למסט סל
 סלנמ = פוכנפב .וכבייסקכ
 סבהישוריפ וקיתעיו .תועשה :םע םתוקלחמו אלקקב ןכלולק וינע ביסס חנו רע .רושפ ףגש תתב רעח ל 0 770 הכו סו :
 יקח תאיתעדוהו םיאור ונא רככו םתוקלחמו .פככ תזנטק ןיכמל ויקוגספ
 טכהל רמא .רככ אוהו ויתורות תאו םיקלאה | ירק לעב 'ותנטס סל
 הצורש ימו םכתנובו'בתמכח איה יכ הגורחאב לכז קו י ותמדקסב לפס

 ימו םיארקה ןינע הארי הוה קופפה ביזכהב זקס קמ וירכדכ לכמק |
 הנשמה תמכח האדי וכ ןימאהל העור אוהש סלותל יומו םרזבל וכמכמ

 קרנניא הניכשהו םמע אצמג השמו בורה ןמ

 רוה ףשאכ -.םהו הרידכ אלו שוכלב אלו.הנש

 : תוצמה יללכבםתוא הוצ רככ אוהו סהמ הזז"

 -ועּכ רמולכ וכו סוס קוספס
 סנועל | וסיקכקל- פט
 ע. .ןכ.. 66 .ןכ ומומרפ
 "60קק ןיכע לבקוו הקקוש
 : קפבקה תמש סיקיחקקק
 קועכטסמ-בכסמ עעמ ססו
 וז הקולס | : וכו תוינכט
 16 ךפיקמהב :ךל ררכתת
 בופ = לעב .בתכס סמ
 רתודקְס 'תופ6ככ .קובכלק
 ב3 תקלסקמ הכס לו
 תנמכס ןוטויקס-קלחק יקכק
 ןוטלכ 5 ןורוקס תוקיכוס
 יעבט .56..סלע..56 ברע
 ופונה ינכט תמכס (יסו
 = 'ִכְה קלקקו =. + ןקילקמו

 בויס טקכ :ףידעל יזמל
 ורבדב תוכל ךכי6ש וכמס
 וכיפוכמ בורג + 3לכ סרו
 ט6רב .םיבקמסק) | ז"'זכז
 סכוטק וכקלופ יכ 9קספ<
 :+ "וכו לחבו רט6 סוקמס ןמ 16 יכיסמ קטל סככסב
 :גכיסמ סלכק ופרק ןימקמ וכיתוכמ בור וכ רב בס
 סיכסמ- סיס יסכפסס לכ * וכו סע יכסיסיט יול ןכז
 6% = : סקרותיבויכעכ סשרדסו סריקסס ןיכע סק
 69 = :ךינעמ סתלכ 65 ךפ!מטולמ(כ *'  םובלכ
 590 יככ ת6 יתכטוס תוכסב יב וקמ6כ * סרידכ

 י וכו ויס רט6כ סקז =: סילכט ץר6מ סתו6ישיכוס
 סלוקס יטפות. דיקפמ רפסמ ץורפיו סכרי ןפ סכולכע
 ופרוק .ימימו == * נכו סמע (סכעב סשעו = : ןויעסע

 סתו6 סו בכ סוסו = :ןויפעס .עובס ןמ סיכלבת
 סעב רוקסלו שורק5 סתפ סס) קתפ רככו = * וכ
 < : סומוקמו םיעוקס סולל סוללכ סקיכפל סיכסש
 סט מויקכמ לכוס תעדס ןו6  *'ןכו תעדכ סלעיס
 יוטרפ לע לו6סמ וכרועתי 65 וכלכזט .תוכיקכק לכ
 לככו סע לככו פע .לכב טקיקלמ\ סקס סילכס
 סקיקולקל לע סיכייכעס ימוכיפ וכמע וקיתעיו עבל
 סז סקופ | * כו יתעלוס) :סישוכ וכ6 רבכו  :יוזרכ
 79 סז לוז יכ טרפכ .תורוקסו סיקסס ו0יב אש

 < תויעבטה ומכחהמ הברהמ טעמ סהו רמגהו
 ;ראריו תוילגלגהו תוירסומהו . תויהלאחו

 ןיקוקפ םומפס .קמכמ לוק
 : נעל ..יבְרִע ,ןוטלכ סל
 הפרקס מ םיו. ,: וכ6יכ
 : תמכס יס .לכומֶס קקכח .,

 תעקכקו .סיכועמקו ןוכמס

 תמאבש

 ןלססו = * ק'סומ ת6לקכה :ןוגכס .תעכמו סיבכסס
 < רקס. ..:ותרות .תעַדַו 'תי- 500 כעד יס וקול תטכס 5וקו-יקל6. 3256. יברע ןוטלכ סל ןירוק נס

 ,ז סע * סוומחוכס סוסיסכו לכטכו טפכב תולכשוק
 60 יב טרפב. תוילגל גו 5לכב וילסומ ריסוס לבססו -
 תויכסומ החלקכו <. רפומק קקכקכמ סלועמס קלסס
 ולינרקל סל6 לש - ולכטל לכטס רסומכ ןתויס סט לע-
 = .תובטסס 58 תולעפקלו המפה ןמ סיכייכעס קטספסב
 דודחב .טפכס סלינלס .לע 16 תויקל6ס תוכוינעס
 = תוב6 .תמדקסב סב'מלק  בתכש וקכ קיקפומ .סלפשס-
 = .דעוכו .תועכסס ןמ וסקמליש סמ לכ ןכו ולמלב ספ

 לו נכקלו לכמה לדק קכוכס סיסי ולקכ 6נויכ .ורמ6
 תעודי סל 65 .עוניט דע תפועס יכרדכ ינכטס חס
 תעידימ סב .עוגיט ךרד .סז סיסיו יתפומס םקיסס
 .רפיב 036 סלט .לעו = * כע >'וכו ס קושיכמ קס
 ןולסזכ .פסלוטמס ל6קזחי תסלמ ספ ימילטב סרועה
 ריעס רככו = * סקס רפוכקכ םיקעפ םלס סר6ו תל
 סט תויס סע דפ ןעיס יכפכ 5[ קקכט לע רכקש-

 וקו



 "הדוחי לוק
 ישו טס ןמיסמ יעיברכו = *תרסש קכיסככ ותקולק
 ןמ וכיתוכמ קכקז < : סבכ לע ךירסל ודי תיכט ףימנג
 תופוטס וכיתונמ םורס ק5עממ קכו ןעי = "וכו סוקמש
 סילטהל 3 תש | * וכו יכיסמ קטל קכלק קסמ 66
 תכק קר יכ למל וירבד
 כט סוקמק ן[ סס וכיקונמ
 רכיס סיס לכ סע רח
 רלסקמ דועב לכ קלעלל
 "כדקכססו סלוכעסש רק
 "לכת 55כב כס יפלוי'וכז
 יקל(ק ןיִכעק תוקכל ססש
 65 וכ ריב ליקוס"סץוככב
 סיונמ ספוככס לכיס לבל

 - ןוט6רס תיכס ימי לכ סיכוי
 דע יכטס קזככ ןכסג 6
 ריכזיס ומכו סכס 5 בוקק"
 קוק .ֶכו .סכ ןיפ לוע

 קלכקה  רפמ לע .סכותכ |
 ּ "ג תכסב .יכ-וולק לכל
 ףטסוככ קנתסכו יכלו סילכז יגסו רפוסס רוע רטפכ
 . .יכ טביס 6 ןווכ וש י וכו וסימְרי כס רככו :ללסיע
 .תפ'כולע יפוטיסס) כת דוקפ5 סכס ע ככל 65מ יפל
 ותו קסרקו* 'ובו זק וקמס ל כת6רמסל בוטס ילכד
 ותו סתטקכו סכיפא יתעמפו יט סת5לפפסו סככלקו
 לע סכמ6 * ספודוסמ לע סלומ קו לכ וכו סנוז
 רש פורבס תו יכ 65 ןמיס ורמ6 טרוי סתןנכה
 יתתכ 'ם ססכ סקס סימיס ילק6:50רםי וככ 6 תולכ(-
 סקל :ותווסו סככתפ6 סכל עו סכרקכ יתרוק 6
 26 וש לוע ררעלי 6לו סעל 3 ויקי סעקו סיקפסל
 ועדי סלכ כס קש ועד רמ6פ ריקס קס םיפו וקעל

 קרקעו >> יונו 'ס ס(כ סלודג .ךעו סכטקממ ותוש
 רקס סכ ןכל ספעו 35 ןמיס וסכ סתפלי לע טרופמ
 קכפוכ "למו5 ספ לס6 ת6וק ריעס 36 ל6רי יקל
 56 .סיקוכימסו וגו סככקמ-יככס רנו לככ 'ךלע ליב
 .קוק6 יכלו יסעל יפ ןיקו םטּכל סיתכפוקז סוס סוקקק
 קלוקס ךללו דפש כל ססל יתפכו סיק56ל סס5
 רככונר נז סככלכ קש יתזרי סו וגו סיקיס לכ יפו6
 תמש לע פורוסל סז רש וכו עבקכמ קמ סיור וכש
 י רסבו טס וקמס ןמ וכותוכמ כקו ורןגסכ םיכקס סמ
 15 סכקת סתיס לט רמול ןווכ 'סונט-סתוסו ורמסכו

 סיכוי וכוקוס ויס ו9לו סדקס קמ ורקש ןיעכ גקכמ |
 ססכ סירעול ווק ךש 'וכו סישלקכ ויס 55 תולנק רחש
 רוכזו רסס 156 יכ רמ6 ןכ לע .* ןקכמ 1% קכקת סקש

 ישילש = רמא5 =

 | עב \סמלט . םעיו םירכוגס .תוקוקקב סט כותכמ

 | סעכרש ימי .תעכסו ימי תעכט וכזקל6 'ס וכפל |

 | עכשו *ונו-כל וכוטו סיחקמ סקילסתפ סעק 5 לש

 | יחמ6 -656- שכ 03 קרכ .רופשד :סיו רוככ .ןכרקו

 סחווט ןוש יופש ,5לו .ופכ6 5 לכיש ורכצב רבעימי

 | סוררוממק רודס ןוכע רפס .סשו וגו סתַכוקסכ ס וס
 רכְכו וגו סוול .תוכש יקר סירקוטמק קלפו.ורעסכ

 | טל ןמיפ
 סעס ומכ : סינקכמ ו תוכסת 69 תב תוכל ריס
 + ןמיט לוט ןמיס סוכל ורמ6כ'כו טק שלט
 וכ יכפל ףטש רכס ךות ת6 ךלמק :םדק פוקס סויכ
 "ימלסס יבלס תסו חכה פו קכועס 0 סט סעע יכ'ס

 כפל רטס-תטחכס בזזו יכ
 קנועק ת6.לכסמ ןטק םסימעה לכ לע ראפתהל םהל יואר תמאבש
 תקולקעו וכו קסכמק תלו רחבי "שא םוקמה ןמ וניתוצמ תצקו םתמכחב
 וטקק 'פ'  סיסכוצ :9זח 'אובנה :הדימתה רככו ירכזנה םיאנתה סע ה
 13 רסכ רכססו סיטדק. הבש:חבכו .הנש" םיעבראל בורק ינש .תיבב
 סורבלד טדוקי בק .תכ יצע :תרוב לשנא רתאוכנב דא דע והימרו

 ךומסנ אר םאו םתאריו -טתמכהו םתודיפה
 :ךומסנימ לע הלא לע

  וםוי וכככ .(לד | וסיכקש השעש 0 עבקנש
 -2ו0 לפס טדוק וס מופק תרולוע הלעהו רעצחה'ךות תא שדקש המלש
 = חכו וכ בקט רכס ךוה תעבשו ימיתעבש צחה תושעו חבזמה תלוזב
 ררושמה רדסמ םומשו ךוד בחכש המו ימי

 "לזע קפכר קס דקט ךכתסכ
 רוטקסל \סכומ .תסודקכ

 - - ְי

 תוגכרקה פורט קפכרס גע ומ ו

 \ ספנלכ .רבוחמ :םיככ% לס.
 תעבס .ג0ק-תוסעו = :'וּכ" = תזבב

 | = וכו סות .תעכשו .סותו | |
 סמ .וכו הפנס סמו רט ולסכו רוקמ ףוק ,פוטע

 | רצו :בודנ .לקק וע :9פרפי לכו גלק 26 שיק

 | ודמזלכ : רועיכ .ףיסוק .סכו * נו סוי רסע
 | 'זרטע\סבומס קכופק יכ,תרכע יכיטטק סויכ וסעיו
 | יעוכסק םלקל קפלטו סירטע סויכו סיעז 1 נקקו סיעי

 | נח יעיל .סיכקנמו סיכוקס רוק  סכזעס תכוכח .ימי
 | קיד קפל( תעדלו * סוי רטע קעברס וסט תוכסס
 | וטע כ -סכט לקו .ןכחוי יכל רט .ךכרפ יבר רוס
 | מט .סירמוקו .סיגשוק = ויסו .סירופכס סוי 50
 | לוק תב תני סילכ ל0רשי 5ט סקיפכוט  ובייחקב
 | טורד ו6ע = בלס יוחל סיכמוזמ סכלכ קל קלמ(ו
 | דוח ןכרקו ספוע תטודק ותפודק ןיד ןכפל קמו וק
 | ספוע טולק וקטודקט טדקמ ססד ס9יקס'וסלל קכסכ

 | ימכ סקס טוידס ךרוכ כס סוכנ ךלוכ ספט סונפול

 | 56ומטו-דוד בתכס סמו + כע וכו סיתסו סליכל לב
 | 50ומטו-דוק דסי סעס .ט ןמיס 6 קל ורטזכ < *'וכו

| 
 ו

 זכעו * תודות ןוכמל ויו : דס ןמיס יכסכ סזמ וכרכז
 לודנ : ן

% 



 "רמאמ|  הרוחי לוק
 9 סוקמס .ץע 'ןכו .סוכקכו סיסיבכ לט ןסכ לוד+
 כל ףוק לד כופכ טפסמ ססיתונמ סעויס) סרבי
 ערגת .6ו וולט ףיסופ 6 סוטמ .סזכ ןיפו :וודומס
 טפכ .עכלרס סכמס מ ןמיב רלכיס ךרלס לע וכעמ
 9/0 טדקכ קשרמ לע
 תלסת ריכז סת בוש
 קס ידו לע ווקס תונמס
 ויק סלפכ סק וכ" ןלס6)

 סקולסש וכ קלוקס יסיככ
 ספ קר סוכמ סטלהתכ 65+
 רכדפ סעט ךרונל פיש

 לע טנעי לו וסילו ןועל
 תיככ קוקט ריטק רכד ךכ
 ועכ .יכ .לוד ידי לע | ם-
 כותכ . סככו 56ושטו דוד .דסיט סומו סוס ןוקת-
 קתיס סלכק יכ רמ6 ןופנקו סתשוכככ 6)ו סקכוק6כ'\

 וקומכו ריס ולכ סדחיו סוקי-ךלט וכ סטע יפמ סדיכ
 ירכדלו "בע תכטה סויב סכיקכמ קמ וסיכות 65.
 קומלמ קטעמ סעו : ?ביט ומכ כפה סיכסי ולה ןו6נק<
 סולכמ סולכ סיכופככ קס ורפוכמ "וכו קכבס סב

 בולקו "לשש לסוולכ תלוז סקלט טקס רט סיכוט
 'פ.טסר (טוסד (תפכותכ 560 סמ) רבדק ןווכט פוק <
 וע ווכנכו -דעומ לקס וכנפ ןומ6ק תיב .הכככסמ ל +

 ןכ : יפעסו < * ויכדלו וידומעו ויסירבו ויטרק ויברק

 טטעמ סקוכמו קטש ססעט ןסלסכ 5% סיסמת ויס 05 <
 ספלה יתט פ תוחכמב ורבד רט6 קחו = כט" וכו סטמ =

 סילדסמ ויק 5לו קלט קטע וכסלמ רטע וכיתוכר וכמ
 סח .וילע רס6 ןקלטק קו רק6כט ססמ לכ \ע 6
 "יקילד ויס 6לו קלט קטע תורוכמ רסע יּבְז סיכפק
 הותורכ תלו בקוס .תרוכמ 96- רמסכט קפמ סב 6

 סלכ לע רעופ עומש ןכ רזעל6 0 כרעכ ברעב רעכל |
 רמסכס ןיקילדמ ויה סלככו סיכפס ספל סירדסמווס
 ירו ןס פז רוּבדק וכפל סרעבל .סיתירכו ררוכמה סו
 לטב 056 סירדסמ ויק 65 רמ/6 סדוכי לכ יסוי בר
 סקילע .רטש תובסלוטק שו סייקמ יכ6 קמ 036 קטל

 סיכס טלקמכ ווקס ספלס תובחלס ל בסז סיכפס סקל <
 כקו לו ףסכ לס 6 תיבק קתפ סיכפכמ סלוסכ ווטש

 בק 0 לעו ןפסיכבב סיכפס .סח) .ןקכ ףסכ 5039 |
 כקז לס = ןידירומ )ו םדקכ סילטממ .ןתסוכיב <

 ולק5 טרדתכ סב + בע דיטתכ סחלוינעט סיכפבמ "
 ספ5 רדסמ סוה 65 עוכסלס 1 מלט קטע ?פעסו +
 סמעמ ?פעמו = וכו סמ לס 5 636 ס3סת םיכפס -

 נק | - של ןמס | יטילש
 5 -לע 5606 למת ריעפמ סוס ל קורוכמ " סמלש
 6 וכעיו ח ןמיס סיכלקב בותכט סעו = פע * 'וכו סמ
 5ק5כ רט6טדקה ילכ לכ תו .דעומ 506 קוס ןו6
 ישכ סמ ורסוכ רפכ .סיולסו .סיכ:כס סתוש ולעיו

 ןויכו 'תולעס ירסט קדר
 דעוע 500 וזכנ .ןועכנטו חמש השעש המו תודומת תּוצמל וזהו תובב
 זרשמ השעש הממ חינהש חמו הנבש המב
 לע ינש  תיבב ארזע דימעהש המו רבדמב

 'ש יכפל רט .תטסכס סכומ ורימעהש המו לקשה תישורש תתל ויהק

 זרכורפה הינפל ולתש הנוכתןוראה םוקמב
 |  :םשלונג ןוראה יכ ועדיש רוכעב

 :*סיק50ס .תיכ .תורכו(כ
 וכ .ורק6 לע 6קלוכקב סב

 (ט"ס סיכלמ) .ליכסמ ןטק
 05 רבכ 601 סיס ןטק יכו

 סלט :סלעי .תולוע 5
 דלמ ןטק 'טול דומלת סמ
 יבעיסז וכנכ קו כככט סוימש

 סככס סב 56 רוסיב לע תורוסמל סלק ילכדס ויס

 רמא על

 ודימעסס סו :רבדמב ססמ סטעס סממ סיכסש קמו

 תפל תוכמ וכילע וכדמעסו( י ימ) ימסכ מסכר גו (רזע
 סלל וכיקל תיב דובעל סכסכ ?קשק תיטילמ וכילע
 לטחמ לע ףסוכ סו וכ עב6רס סט כתכו"וגו תכרעעמ
 'פ כפכס סול קזב ךטמכ + 'זכק סיכיינעק ךלוכל לקס
 55רשי לע בוויס (וק סירופכ ףסכ יכ'מ6 ןו"נקס סת
 | קיקרו סרפסמ פי 656 סכלמ סרפסיס ןיכ .סכמ לכב
 ונירקי וכממ יכ ורמ5ו (דכ 3 סד)) רכדמכ קטמ תשס
 6וקס. לקס תיטיפסכ רפיכ ןכו .*'וכו רוככס תוכברק
 וכ סמ ככ ןכמרק סכמ6 רכלמכ סשמ ת6סמ לע ףסומ
 לקסס תינקמ יכ רכדמכ סשמ םפטמ וכייס לקסס יסילס
 רוע ימיכ סילקסס לע ופיסוקס . 536-סיס קס לטכ
 69 יכ ספ6 == :סר ב רפע וכמוכ 16 סיס לקסס תיפילפ)
 סתוק 65 ןכ- ס"ס ןכמלק תעדכ רכס תעד סיס
 ספמ וכל סונ קרופ יכ 6רזעל םסייפסל סייולל וו סוכמ

 י ןנסכסט סמ יפב תורודל סוכמ סתיקט 5קסק תיכסעב <
 תלכמ תרוכנכ סכ .ףימומ .תוכמ וכילע וכדמעהו ןוסמו

 סרומס ילכד ק6 סיקמסו דימשונס וסט רוע יכ רבקס |
 קכוכת ןורפס סוקמכ ולימעסס סמו = : קוק סוכמסו
 (וכו .קכוכתכ .ןור6ס :סוקמ ולימעסס סמו 5) וכו

 ופ ויכוס קרפ 6מויכ .וכיכטט סמ לע רבדי יכ יפכמשס

 רופכ סויב קפוע סיס רוטקס .תדוכע רּופסכ ףכס תש
 ןופ6 עיגס'מסכ סטו סיסדקס פרק תיככ לוד נק ןקפס <

 תרטקס פ%רכנ סידכס ונס ןיכ. קקקןוה 6 ןּכ

 לטיכסמ = "'וכו ןפע ובכ קיכס 9למק3ו ס-לסנק יב
 קיקטו סיכוט6רס סישיככק תוקימ ספ קקיק ןכ6 ורה

 5 2 סיפעו מועככ6 סלט רוק ןמ:.הקוכגו.ת%רקכ סי
 0 %:תלק 0



/ 

 תדוחי לוק | /
 יכס טד קוממל ספ ףכקסמו 6רקבו קסמה 6 ןפוכ סיס
 וקופשי ימיכ כנכ רככ יכ  ןור6 סט סיס 699 ןכיקסע
 סוקמ סכפמב ר:(כס .ןור6ל עינק יימו * סלולי ךלט
 60 סידכק יכש ןיכ תקסמס קס ןפכ יבקקד קו ןור6
 'ן6ד ןשמ כוש תוקנפמל וקלסכספו * סילכס יכט ןיככ
 תרכזנס סכטמס ןוסל וקדקד וז )עו לככ5 קלג ןור6
 ןכמ לטיכטמ 656 יכתק 63 זכנכטמרכו ןול6ק לטיכסמ
 רוש רזעילס יבר 6יכמד לבכל סלב ןור6 רמ(ד ןפמכ
 סזלו  זכנכ ןורס כמ6ד ן6מ ץכימו "וכו לככל ג ןו6
 קרפ סלוע רדס עכו ג קרפ 6טוסק 6תפסות סמיכסס
 ומ תעד סיתסל תקנסכ וס סנ תזס תעָדְכו י דפ
 סילכה וכירליו ביתכרמ .וכנכ פוס ומוקמכ ןוכס רבוסמ
 ופרו לו ריכדס יכפ לע םדקק ןמ סידכס יטקכ וליל
 ןול6 רכובס ימ תעדו * טו סויס לע סש ויקיו קכוחק
 (ופ סילקס) ןכ כקל (סכ זכנכ סוס כעס ריד תכטלכ
 םכרס 6 ספרו קסעקמ סיסס הספ ןקככ ספטמ
 63 ויכיכס ת6 עידוסל 52 קיפוריכסמ .סכוסמ סיסש
 לוסיב ועדיו וקמסכ ססכיפ דע רבדס קס רובל קיפסס

 ומוקמב רבוסס תוילר לע וסקס סמו * וכנכ ןולפס ססט
 יכוקג סיפר סזק סויק דע ספ ויסיו ולס ןיפ ירסס זכבב
 שיסוק סט ןיס יפכמ סו סב ףסו *פתכויתב ס5 וקיססו
 "160 ערס ןימ6סל וכ סרכב רבקס רכס לקוי קל
 דוכעל קמ יכס תיב יכקכמ סיס ןכ לע יכ זכנכ וטוקכ
 = ספויס סע יכ תרפכו ןורש סט סיס וליפכ ספ ספלובע
 ושכקכ ן6כ סוקמ לכמ + םדקכ ת6 עלבכ םיסרכ יתלכ
 לעכל ספ .ןוספפ סוכ ככ רככו * סקזיכנכ ויס וכו
 תדובעכ יכנס םיב .םדובע .סתוס 05 יכ רמליס יד
 ילכמ סקעה יפל סידנב .רסוממ ןסכס תויקפ ןופסלק
 עב6רק .רכזס ומכו תרפכ ןיפו סימותו סילוס ספ תויט
 סירועשס יכס לע ןלס6 ןפכו 506 קוט וכח תסרפ
 סילגכ לט וז סבמל ץופל סט סידקס סכו0 יונו קולרוב
 ןטססו דופ6ס ריכוס לו טכלי סדק דב תכתביורמ/כ
 סזמו שלקה ל רלוכב ולוק עוסנו ריכזס רככ יכ ליעומקז
 סימומו סירופ ככ וטקסס .יכס קיכ יפכ% למל בותבס
 ר:6מ יב קירבה יפל ותכוכו = * כע ספ ויס סוליככ סב
 סרוס .סיעוק)ו סורולל תפוס סלוכעב בותכס פס 93
 רככ סרוסס תו ידעלכו יסרסס יזכק סב סכ'לפ קב
 טלטוריכ ס.רבדו סרו ?כק ססיפמ רט יסיככ םקב ויס
 ולמי ומרכוט סמ ןכל = * סמו6מ רכד 6) קרפכס ןיכעל%
 ומוקמב וליפכ וס יכס סם זוכנ ןוליס ויסכ יכ ובורפמ
 קעד 30 ופוטכב רבס לס ושעט סיס קזו דמועו סכומ
 ורמס רספמ יכ ןכ סנ סולר כלו יוכנכ ומוקמכ רמוזס
 ת5ןתוכ סיספ ורעלש סע ןכו ןולש סוקמ ןורלכ צג

- 

 | םלןמיט ישילש רמאמ
 לנוכק .1זי6 סם סיסתס יושכ סידכס יכפ ןיככ סתפק
 -ןווכו וול וידכ .יכטו ןורפק סו קמ וכ ריכסל סמ ןויכו
 סנוכקסו = י6וסק סוקמק לכ5 סקקמק ןתתכ ןקכק
 סינעס םרכוכס סיפמה ןכו קלוז יס םלרכק יפ5 סוס
 תויס יכפמ ס6 סיכפ יכטמ סזו סתפעס פק ןפוכ סיס
 רכוט6רס 6 בכק קומימ תדמועו תסכומ 6יסס ןכ6ס סט
 'כ קרפ 6מויד 6קפסות 0רוסכ ןורס תויכנ סדוקו
 סיקטו סיכוט0רס .סיפיככה .פומיע סתיס ןכמ ורמלב
 סיס ס)קתמס תועככס קסלט ץרפס ןמ ססוכנ ת6רקכ
 סיריטקמ ויס סינע ןורלס לטיכטמ ןוקכ ןורל קינע
 סנועס מתסכ סכממ רעופ יסוי כ סיכפל יכפ5 קלטק
 ודימעסט רגסס רמ6ע קזכ קדני 5 סכסו | * כע וכו

 סיכ סילע ורמ5יכפמ סגו = וכו סכוכק ןור>ק סוקמב |
 יכס ןיבכ קל ךילכ סיס רככו = * ספסמס 0 ןתוכ
 םכופמ וסט ועכ ןורסס- סע וזכנכ סס סנט סידככ
 רוגה. ירכדמ ר6בתס .סנו 'כ קרפ ץמויד 5תפסותב
 סכנמ סתיס 65 סוס ןכלס ןכס6 = + ס3עמל וכלכוס
 ומייקתו שיק ןכ סלס םממ ןור6ס סוקמ 3ע תטפומ
 וכ ןובו סולע סכותב ססתמכ לקס וללס סילכל יכמ
 זכנכ ןור6ס יכ םסרכס ופ) יקרמ6 ןכ לע ןוכ(ס ידב
 זכננ .ומוקמכ .ורמ6 סיסי) סיקטס ןכ6 סוקמל ק/לקמ
 לוד .תכטלמ .יקופסל סיטדקס םדק תיככ רמ6 ולופכ
 ומנע .ןורסס סוקמכ סט סיס תפס סכוכתו * סינעס

| 
, 

| 

 .ויכפ ומ 36 ןקככ ןיוכתי ןעמפ .וילוכבו .וירכמ סוומפ
 רטקס ןכע ססכו וט יכוקכ ומייקתי ךסיק ןכ 65 ס%ש <
 סזקו רפכ סלט חלו וגו תודעס לע רפל םרפכס 6
 עבס קזי תרפכס יכפלו סמדק תרפכס יכפ לע ו עככסכ
 סכוכתס יכ רול ךספב ₪6 םי סל סלופו = "ובו סיטעפ
 מרפל טתס ךירכ .סרמזכ קמנע סיתסס ןכס לע קוק
 ..סרומו ויש ךועב רמ6 ומיפכ ןורסס סוקזמכ רכסס רמסמ
 ןכ6 סתיס ופיסכ סכממ בורק סוקזכ ספ זוכב ותויס לע
 סתפ מס כופכ סילעו לישו וידכ יכט ןיכ סכופכ סיתטק
 סיכפ לכ לעו .ורמסכ סידבס כס ןיככ .תויסל סיפרה
 ןמיבק יקלסכ קכק דכמ יכס יב יטכ*ט קכוכת לכ
 לימעסל ולוכי סבו ולתפכ סיק6 יפופפכ רכודמכ סל

 עכלפס .פ6 לק ויכפלו ןויכו סכוכפ ןורלס סוקמב |
 ספ קיכ וניטכ סיטדקס םדק ןיכו:םרקס ןיכ קכדכמס
 ןיעס תישרמל רדעכ ותויס סע יכ ןיעכ ןיע ס6רכ ןורש
 סוקמכ וווע ןויכס סטו 'ק יכפל סט וכדוע סוקמ לכמ
 ופטכ לוככ וכ .נוקבל וכיקל5 .פיכ סוס ילכו וקויב
 םוימומדקינטכו סדק ימימ תומילס תודוכע וכ דוכעלו
 ןרמ6 סע לפסכ (וס וכו ועדיט רוכעכ למסס סו <

 ןעמל סז סיס סכקמפ סכוכת ןורפכ סוקמכ ודיקעספ
 שלי



 רמאמ | הדוהו לוק
 !וכנ/ ןור6ק .יכ ספדוכעל .סיסנכנס סיכקכס ועלו
 וופ6 סתבוכו סתוטכק סנמכל ולכוי ןכבו דוסיכ סטל
 תעלי רבכו + רבולמכ תופוסקו תקלטקלק לובע קעב
 ןוככל .יכפק ןיכככ .סתכמלמ וכווכ יכס יב יטכס יכ

 רעק | אט מ  ןמיסיטילש
 י'ק רזוס סת זה י וכו ןכ ךי* | מ ןמיס

 טירכל ורדסו ועכק סילכוכק קכ(ס
 ויש רכדכ סעס תרוס וז ןישו תוריד תוכל ויסמ
 מרה זז תכפ סזכ \סרס ל ןכ סא ךיחו + לרכס רסב

 :"'ובו ףיסוק 5 לק(כ ויקודוש לעס קנס
 רמ 3 "אמ ןמיס לול םע הז ןכתי ךיא = ירזובה רמא "ונע 'ס דימ .כתסכ לכה
 606 סו | *ונממ ערגה אלו וילע ףיסות יככל סנו = 'ונו  ליכסה
 ותכוכ וכמת = "'וכו ןומסל ןומהל אלא הז רמאנ אל - רבחה רךמא סט סנללס ירכדכ לקוי
 גמסו 65 - קריסבְק יב
 יב יטכמלו 5 1סק ןיטע
 6רוע ימיכ וככסכ יכס

 ןיעמו * מלט ןיכככ וסוככ
 ץקוסיכ "יטכופמק סירבד
 ליפעס ןיככה 5ע %ככתכמ
 ותלמ וליד נסט קר .תוכביפ
 סוס .סכוכתק לכ6 = *כע * סמלס לש וכייככמ רתוי
 יפל סעגעמ וטדסמ שוק ולס ועפכ וי56 קולכס סע
 ולק%כ .קנרט לטפתו  *סקו)ע קכוטכ 'ס דיכ ךלוכס
 ותרומתו וס .סיקו ותרומתו ויפינס ןורק סוקמכ
 יס וזו קכסק .תולוכעס ולי 1ע סילטסל םדק סיסי
 למולכ "וכו ולימעסט ורמ6ב רכסס ליכוסס קדקעסט
 ןול6ס תנרדמכו סוקפכ סט סתויס לע ומיכססמ
 שר נכ לכל יתוכמ ןכ ירח < תדוכע 555 205 זוכנס
 יכס תיכב יכ עלקטיוסכ +5 בקכט ומ ירסס פ
 סט קיס זכעו = * וקיפלי וזכנ לככ יכ ןור6 סט סיס 5
 \ע תורוסמ סיכולכ תרוכ ספ סיקו סיטלקס םדק
 = טק סיס ולוכעב רט6 תולדככק ,תורוגה .תוליכט
 רי ע ספ תרופכו ןולפ ספ ןיזפ יפ לע ף6 *  סיטדקס
 רמ6 סדוכעס 01 סיככעמ ,תרופכו ןור6 ןיסס ע
 תיכמ | סיכקו םדקס 55 ןרק= כו תמוכ קז רח6
 5 ל * קכורפ5 .תיבמ 56 ומד 6 (יכקו קכורפל
 יכט תיבכ סז וסע קזנו = תרופכו ןורפ סס ןישס יפ לע
 תלופכס סיקס בופק( קכק) = * סיפיבכ קמכ ספ וילט
 קלוקס סדיפטס לככ .יכ סיכורכס .סע כס תיבב
 תרופכס יכפ 5ע קיסעס סלט ריעסו רפק סל פפוקב
 רמו6ק סוכס יפ סלושו = * לכע * תרופבס יכל
 וכ עומטל בורק 'וכו קכוכתב ןורפק סוקמ ודימעסמ
 וסקכ ולכלה ורמ(כ והזיכב סוקמב קפכרס יוכס לע
 ןור6 רכופ ותויס סע יכ קלעמב וכרכזס ו'פ סינקפל
 תכטל %ע סילקעל קכטמו סדקפ וכ וכנכ ועוקמצ
 יוכט קיתעסו .סוכ .סז 3 ןקכ מט קרזכ סינעס ריל

 וכליס רוכעב .סיכפמ תכורפס תיילת ךרוכל פלס |.
 : ןכרכוט תוכסס לע ספ זוכב ןורס יכ

 ישועש ומכ םתשקהמ תודוה םמצעל ועבקיו כ ץפס 06/05 = 2 , םתערמ ומכחתיו םלנשמ ושדחי אלש ידכ
 ירחא םיאיכנה ןמ עומשל ריהזמו םיארקה
 לט6 סוקמק ןע כ םיטפושהו םינהכה ןמו השמ
 ברקמ םהל םיקא איבנ רמאש ומב | 'ק רקכי

 ךרעב פסוק 6רקכ לז ןיסט
 סליכ

 סקילע רוב קי ל00ו לכי
 ןמ ןר6כ סלטסמ ומוסכ
 םע רקכי לש סוקטק
 וקזו טל "יס ולכזכס יפכתס

 תויקל תי וכוכרו וכפפ סנע | םהיחא
 תווייק .ורכד יפוע סכ ירוכב יפמ תוזכויִס תוכמק לכ
 תוכמ וכילע ודימעיו ופיסויט יפ לע ף6 יכ תוכזומכו
 קירקע 'לינועקל קר טדחל 55 קרוב תוכותכ יתלב
 ןי תוכמס 090 לז ופלל םורד סכמ[ ) היוכל ספכוכ
 ןיש .ונו ףיסות 55 / תרסומו ( סתעש רכד םדחל ךל

 םקיו תוסיכממ תי וכוכל סיכיטמקס 036 ד ככ סכויכע <
 \ככתקס ןוזמסק .דנֶכַכ ל ולוזני 58 5ככ סכר דיכ
 י'עממ סימסמ קרועכ יפפבס סרכסו הטקקע 6םכתסב
 :תויודב תורות טלקל ספור טפסי סויס לכ דימתו
 סכפ סנפל סטפכ .טקינוקעכו ר%מטי רמ6 .ס365ו
 םרוקזק) .סכוכקו = * נ) ופיסות 95 ורמלכ כותַכָס
 ססמ ידי לע ןס .תיק36ק קוק לכ לע ופיסוי לס
 רס6מ ותירככ .סיקיזחמס ילי לע ןק סיפיככ לט ןכר
 רקס ומדקוקש סיסנקק יפ כע סָכ סססוכ סקול
 שיככ ורמלב סוריפכ וז קוכמ וכילע דיזעס תי ףוס
 סמכ קרו 63 = * 311 ךומכ סליס( ברקמ סקל סיק6
 רס6 לעממ קול6 תרונכ 5 וכיפכס 50 ןסכ לודב
 "כ כק% סיללכל יקלפוריב ילקס קרֶקכ ססי)ע עפות
 טלמ תב ונע רעוב 363 ןויגע סיק35 זרק( ןיב6
 סינותבק ורכעל ןיד .תיכ וכלמכ 705 סויו סיכע
 קרפ דינמס כתכו * כע * ןירזוס ןי61ל סו ןירווק
 6וק .ימנסוריס קז .רופיכ סב'מרס5 תושיס תוככסק ב
 יפכ סלכ סכיפ הלותק יטפסמס רמול סיס ןיכ6 רש
 ₪6 תשס שיק סק לסל סויו סיכט 1 כ ירקס וכלכט
 ןכט תוקפו קכסכ סילע 6כס סיכ6 ספדקמ ןונכ
 סיכזוק סילופכק ןולכמ תו פס יפל סעטקו ילוטפ

 תרזק יקתט רספ% ךויק ןכ סלו קליכ וקליכ ןיסו
 סדס לס .ורוכעב קיו סכ יעכט רבד %וסַט סילותב

 ₪5 - 2 4נ 3 ₪ |



 קס
 | | .(,הדוח+.לוק |,
 סיק6 (יככ 336 סיטפוט 'פ ורמ(כ ותוככ סויקל = ,סכסו :כע "וש רעוב 365 וקו ךכ רוב

 ןמיס ישולש רמאמ :

 ךככלכ רמת יכו = >'וגו .ךוקכ ססיל כרקט סקל = 65 סנושו = * וכעכסט סמ םע .תרסוכמ רכקס תכוכ
 רכב רסס .ת0 רבסס קיסרי רכדי רט6 'ק ורכד 55 רט6 רכדס תל עדכ סכי6 = .קפ 3[ וכיעכמ ופירשק

 בב ח'מ ןכבה וכקד יד
 .וריפןס 63ו וקקפ ( ץלסיל
 סרופכ | .בותכט סמ לע

 רקממ ץוק תקק קוס פס
 98 םורד ימ | * ליבק
 ןכ עשוסי 6 כ לב ויק
 תודבעמ סמו וק (סרק
 . תוקמ סריס ?רמו6 תוריספ
 .סשו | י רכו שכ 65 סויקל
 .דמ ןכסוו כ רמ6 יכמ קרפ
 .דקלמ רבדס לככ ססיל נו
 יקודקד סמ קכקט 0רקמ
 סילפוב יקולקלו = סרוק
 סדק ודיקע ירפוסס סמו

 .ו6ככתכט .תוסיככ 11 סיסי

 ופיסות אל ורמאמ היהו'יעמשנ הורבד ויהיש
 6גכ חושעל סכתא הוצמ.יכנא רשא רבדה לע
 לעו השמ יד* לע סכתא יתיוצש המ לע וככל

 סירכזנח םיאנהה לע ךיחאמ ךברקמ איבנ ידי
 וצבקנש המו ס?וככט קש סימייקטס כ חהאובנב
 רחבי רשא םוקמה ןמ יטפושהו םינהבה וילע
 רובעל ןכתי אלו הניכשב םירזענ סדש ינ:מ'ה
 קררותה לע קלוחש רבדב ומיכסיש םהילע
 תוועטה סבהילע . רובעת אלו בבור רובעב
 היונקה תיעבטהו השוריה הברה םתמבהל

 םיטפושבו ינהכב רמאו * רמוגו ךומכ םדיחא

 :יטפטמ לע יסרפלס וכולשס רככו ובו ל סמב (יככק
1 1 

 :רקמ לז ןישו זס סכימככ
 - ג ותריקס לע בכיתסל ית
 0 + וול וככקכט סמו
 .* קפוליס : וולע .ופיכססמ
 :לקק סטרוע סממ תלכק
 :סיוכקס סיעבטסו : בקעי
 'ןכתב סטס סנס | י רוכו
 ::תוקקתסל .סןוכסס יכרדכ
 .תותמס | םנסמ יסרסלע
 .וכש תלו לכסס יכ סרותס
 ולכק רטסכ 61 * תורוטמ
 עכטמ סיוכסס סעכקס יִכ
 :סקריקס = סכויע = טופס

 זרעדל םיווצמ וה ןירדהנסה יכ ולבק רשאכ קכינמ .(רקמ .וקיב ילו
 לכסט רכחק משי ככ * בע האוכנה םהמ קלתסנ אלש ןכש לכ ומבהה לכ

 וערכו יכיסמ סמל -יופב
 סכופב == תוסלסו  ופרותב
 שיכוק- סי6בס  סיפיבכל
 6וס דס קרל וכתכ סלב יכ לפס ל סכק ןמ סרודמ
 ופילעסס ומכ = * ןידד תויפושס ןידד תויתוס ק'ערמ
 תעדל רכסס .סוכסי ןכבו < >יל רט5.טבדס תרָעיב
 עבר :ירבד ללכב סנעלנ וירבד וכוס רסל ןו6נפ
 זע יכ ספ6 .תודימת תוכעמ ווסו וקמ6 לכ5 טל -ןמיס
 : עכו * תוכמ רקפמ סלב סרקמ לכט ילמ קטקו
 :בופס לפ וטדקירכד ת6רכז יכ "וכו סיכקככ למ
 -'זגו סיקש.שיבכ ורמקב םיפיככס ןמ עומפל ותרסו3
 רוק סוס רבכ סיטפופכו סיכֶכֶכָּב סנ יכ רטוב ליסול
 ורכז סדקפ קמ 36ןערו = * סיעקפכ סקוקטל ווסיט
 רבו ךוממ חלפי יכ סיטפומ 'פ בותכס רמקקמ טל ןמיס
 -סיקיב .סוסי.לט6טפוטס לו סיופק סיכסכק לק ק6כו
 וקמס ךמ 5 ודיבי רט6רבדק יפ לע תיטעו רנו םקס
 'פ 6וס רדס כותכ רובו ופיסות 05 וקקסע ריסו- : רבו
 תטלסמ עומסל ןומקס בויס 5ציוקוס רבו ןכסת|ו
 סיפיככסו = = וטנעל הניסק סו | *.ריכוסש פותכס
 /סמכ סיטפופקו טוכקכקו = = ספט .סכוס וילקס
 סיבי לס לכ תסיכ = > סמכעל סנוסמ ויגע ומיכסיט
 . וערבי לו ופיסוי לס ןומקל ותרְכַוס טסטמכ סיקטס

 5ע רמו = :תוסעלו רומטל סטופמ (בויס כבל לכ
 טיבכְ .קכוקכ יכפוק לע * קלוכככ סירכוכס סיס

 "סכמק ורמ6כ סט ןויכ קנו  ססכ קטרדכ סלותסש

 == \תמכממ סתיס | תילכסְק
 :רטש ס3כ6 לכוקמס תתמלל
 קוזמ- ףולכ  ףסככ לוק
 :% ןווכט רמפכ 10 יסיתעבט
 : סנס טפ ןמיס וכבד רש8 =

 ולעוק ל וכיד בוסל סד6 לט ותכטסמ טטוטתס סקב
 תולמכ לכ ילבוקמס סילכב סתטסל וכ יופכ רפס לע

 וא

 :תוטקססו בותכסו .לכוקעס ןמ סיסרמכ ןייעתמ ךירכ
 :56 תודלותס .כיטקל לכוקמס רדסה לע תונוכס
 :ורמ6ב .וקכוכ לע .סלועס רוק תו + וכו תוכסס
 :ןפופ סיס יכ ולכק רט6כ סיוכקס פיעכטס ןסככ
 לז תטגודו = "לוקספ סילכוקמס סוכרדכ סתייכק
 :סמ לכיס ורמפב יפרכזט וירכד ל06 סס רכז ןוטלק
 תורלופכ ך6 = * וכו סתרבסל סיס סב סיןנכס וריתסט
 :לוע רטפסו + ובו סלנח תלכוקמק קטוריס סןנכקס
 :מס6 תימוינס .סכסס לע :ספוריס סקכהק םקפל
 ווק רס6 לע סיומקס תיעכטסו = * סקיתוכרק ודב
 :"וקס סמיפכ תיכויפס קיטס סמכקכ ספעדצ סיפיסומ
 סע סקיפ טילוע ויס 156 סיתסו סזל עייסמ סקעבט
 :ולכטס תלוקסמס .טוק יב .תיפוולק סתלכל תמכסק
 תתמס סע סיכסמו סוס רפי וקכ ודנככ דרוי קיה
 :ךכ רחפריכזיט סע ןכ6 :ולכק רסשכ ו *  5כוקקס
 :ינכ ספכק יס .תלכוקמס סטולוס סקכְקְס ט' ןמיס
 :הכ =: תפבוקמס מכ םרכומ ץוס ומוקקמ יכ + קכס
 "וכ 2 רו ועכ = * וכו סוזוטמ ויס ןיקדסכסס

0 



 חדומי לוק
 יתכמ סמוקטב ללועמ סמ ו6 = : לכ ןץימ יכטכו טל

 (₪5 ןמיס ולמסכ הז רוסיכ סלק רככ

 6 קשוככט ןיכ קפמ יפכ יק360 ןיכעק סקכ קכליו
 :כל ןווכ סז תלו ורמקבו = * כז קעדוסכ ןיכ [מוסב

 :'וכו לוק

 שיקט שלק קור תנרדש
 ';דז .תלוזו לוק תבמ תמוקמב רמועש המוא כל סשובכ ןיכ תיצכמ6

 םהש המב םיארקה םע קולחל אלש רומאו קולקל כט ולמו :לוק
 תבשה תרחממ תלממ ןכומה ןמ ונילעםונעוט .לכדס )כ סות רח6 = * רכז
 .רחאו ןושאר םוימ אוהש .תכטה קרסממ דעץ₪5 .תטרפל .ומידקספ סרט
 וא םיטפושה וא םינחכה ןמ דחאש רמאנ ןֶכ .ס'לועלק סיפק תו

 'ימכחה לכו ןירדהנסה תעד/סע"זצרה יכלמה ל ל

 אוהה ופסמה ןמ הנוכה יכ האר יעכקכו ץכ

 סקמ רסס
 קלכקס = וכי36 .הטספתכ
 סיוונמ וכקכסטו  קיקמסס
 ץנןוק לככז .סקמ .עומסב
 ער לו ףיסוק 63 ועו ללכ םזפל ןיפוטעכ סקיפמ
 ןככו .> סכס לעו-וטכ ןמיס טפרמ רושיבס ךפמכס עכו
 תלפסכ סכקתקל סתונמכ סילפמ סיסלק 50 סנכ למ
 רכוש ומסז ןוטפקי סעטפ תכרקו סיבוקכס רוליכ לע
 וילכד ספק מ6 ל וס ךלעס ךשלמ וירק[ו 5 ןמומ
 יקרכס תוזכקתס וסיככס סקכ סנס ידעושס יכויכעב
 וכימכמ .ילבדיוכ לותטל ובטסס סמ ןכ סנ לז ללככו
 'ובו תכמק .תרקעמ סכל סתרפסו רוט 'פ כוקכס ןופ
 טז פרסממ .וכייבע- סיכסכ  פרותכ 210 עד יפלש
 ות 59 רמ6 טטפס רמפ ופדכ קמסו.תספ לט ןופסל
 סוקמ ופכמ לבוקמק יתמ%ק סורופס ןמ וילע וידע שמ
 %ע סטוטפק .סתשרוקס  תבט )מ דכע וכ כבטסל
 סויע רופסל יופכ סלועל יכ ורממו כעו יטסרכ תכמ
 ופייכע * סכויסת-תומיקת וקבס עכס ורמש-יכו ןומקל
 רופסל -לקיט סבוס(לס. קכסס רפסמב קלעת לט
 ופסכלו = * סמעטמ עב 50 סט בקכט ומכו סתרסממ
 'ופס .דומי לע וכתעד תכימסב דדועתסו וכמק סכוי6
 סיטיסכמס ,ויטרז | * וכרכזט.ומפ דכסכ יכס לוקה
 סכמ6 ףלמ רפכ3 כ תו 5כרק6  *וכממכ קמ
 65 ןוידע = * סטומפ לנג תבט קלע סקירבדב חכו
 סתסכופ -5ע-ביססל ובתש וכיקפס יכ וכב וע'>ולכוו
 רככו = + וכו קולק 6לט רוסו 91 = : רלכתיש עב
 סיסוקיב ורכט ק6 סעפ קפ קלה ץקפסותב ורכז
 וסופיכ ןישט יפל סינבפ כ6 תועטסל סבל.סידע יכט
 מלו דס6 לכ פכסכ 65 656 תרכע 0קתטסידומ
 5קפמסי כ 'פ .תוקכמ תכסמכו *  בע = רכז פוד
 קסעב רמועס .תלינקכ ןוטעי רט סטעמס לורפמ
 ןי6 סילעו% ויקפ סיסותיכק .יככמ ספ רמופו לוד
 לע סעט יל שי דוע == * טז ישכומב רמועס ערינק

% 

 הע | אמי "ןמיס ?ישילש *הפַאמ
 ,ןולוקל ₪5 ןטיס . לוק ליחתקט סול יכ\סזס לוטקק
 .סיפרקס סק ןו6 ילעופ תפבר לעו וכתלכק תתול לע
 :פע .תורבוד רקס ותפסב קק י)כל ורעפ ססיפ רש
 סוכלוס ויס דכמ סמומ רוקמ 6 סלגו קתע ס'קידכ

 .לד6 רוכב סיכברס לס(
 :ספלק 6 סב ףסו .לד6כ
 .תיו6רכ סילע תוטקסל סבל
 .פפובמכ וכו ירסת סלי
 כו רבסס-סכק = <> * שט
 .סלסק "יקל עב ים וקרל
 לולב קסרפב בוטס ורבד
 ססכ .סנוצו וכיפכס לכס

 נב: סוכב .ןסלטמ וכוכיט *" 1
 ףיטעק קתע+ = *ר;כפספ | םוש

 סיסלקס תכולת. תולכל ךלמס רמ6מ סויק לע ולכד
 'תרסממ רמוס .קריפמ  רכלכ ג 31 .וכימכס לעמ
 וכימכס 3ע וכזוטיט סקל יופל סזכ:סב יכ * וכו בטס
 למ=רומקב רדפ+רדס רוכע ןיבעב וזסו סקיפמרט6
 תפספס סז:ופלו .* עקב שזכס לחק ןִו לכבוי וכמממ
 ולמ6כ ךכ רסשריכזוטוקכו ספסי סקל סנ קליפס
 סעט סוז = וכו :וכ רופסכו וכיל6 קכוק סקרס לקס
 פיקו ל רעולב .> 'זכו קולחל לס רויס ורכדרוטק
 .תרחמת תצעמ ןכומכ .תודוקל לכות לוכיו ךוככל שיפ
 סס5 ןת ולכד .לסלכ ןוטסלה .סוי סוקט וכו קכסס
 61 ןיכעס ת>מלכ דספל סופ לוב ןוש יכ = * סתקכספ
 1-סיכלסו סישיככסו סיכקכק ןמ דסלס רמסכ 2001
 60רנק- תו סיעכססו ןילקקכסס עד סע סיטפוסק
 תוגקד מס ןורכובו פרדוסמוכוככ וכיעב סיסו יכססמ
 9/1 דכ6רס תלכקכ .רבוכט סמל .ןווכט קרכ ולס
 6 יטכוקסמ וככמ ךלטסט כס פיככ גסכמס סיס
 טעקלמכ (יכווסו שיכןפס סיס סודורוק יכב סקילבעמ
 סיטפסמויקס'רופ ירכד לכ לכ6 תוכלקס ירכד לכו
 צכ = יפ לעו סיפצכ ויס דוד .תובמ-ףיטכס יפ לע
 ספעמ ןירדקכמ- תכסקכ ינוע הקש ןכו ןירדקכטהו
 עוכס רסכ .סלעמ גג לע .כשוי סיספ לולב ןכרב
 פלו .ומתלדוס לס6-יכ .ככפס .תכוכו + כע | כו
 קכמלכ עדי 'וכו .סכסכס מ דח6יכ סדנכ סקכוסת
 ל וככופ בותכס תכוס לקעמ .סירכוכס סיכפה ןמ
 ולוכבל .סילועמ רינק ירוככ ןיכ סוי 5 רפסמ סיסקל
 סכסו לינק פוקס תועוכס סעכס רועטלו סיטס ריק
 656 רפסמס פיטר וכ לופט סוי סזיזל וטפסמ-סכ
 קו == * עובפס ימי תלסתב ובוימד" בותכס םפתש
 פס5 הפקמ וכ סיעיס רט לכמ וז קלקתס ןקדזקב

 לשעת



 אמ | ןמיס יטילש .רמאמ חדוהו לוק
 לוכק5 | לינק כ סוי כס ויסי ןפו(ק סזכ וכ פומיזת = שוטי סט לופיט סוקמ 36 הז סז טיקק) סתיו קט
 לכמ תיט6רב תכנס סוי תרחממ ליחתקל בייחתכס 5
 וטיכי .ךיכוע .סלו = * תר6וכמ .קכוכקו ' קנטו קכמ
 "יססיוקתמ .םיכורחק וירבל 6נקת עב ירק ירכדב סמ
 ירק6 יכ רכסק תכוכפ
 ס6 סיכימלמק וישר ורפש
 סיכר תוסוקמב 6כמק דכופ
 כס לוז לע ןוכבט תלופ
 תלק דנו סו .תימ(רב
 עכט וכ .סרוטק תוויות
 תועוכס קעבס לע פוקכש
 תוספי סקכ רס6 ורכס
 וככל ך6 = = סול ןוטלה
 תוחלל = ךירג  סיטיחכמ
 תכט סתיס ס6ש דועו | יונרכוט וטכ טטוריפצ
 י"וכו רופסל לכ תכט זיסמ קטקי רככ קעקטמב
 כווסנ ולק0כ .וירבד סקס 560 סירבלס ר6
 וכ  סיקיט סויק עדי קלוככ ךרדכ יכ ביטל ןימפק
 דעו .תועיכקק סוקי תכטה סויס .רמועָה תפונת
 וכטקי  ךי< בותכס רוכזקו קכטכ קוסט ססלק ךרעןע
 תרכוכס קלועהו סינלס וכירקס ז6ו קכוטלרס קכסצ
 סכיפועבטב למל ךכ רמו סקכפכ תרכזכס ךכ רק
 תלקת יכ סילכ ןיסו תותכטרמס 9לו תועוכט קעבש
 ' כע * סיכוי סיעוכס קקמטו ןומ(ר סוי עוכשה
 סל .ןווכ קבשכ סיסט סחלס ךרעמ דעקו רמ6ס קמ
 * ל * רבו סמל ךרע וילע ךורעיו לע ידוקפ 'פ כתכמ
 .רכ .ןקכס וככלעי בטה סויכ רש בוקכספ רובעבו
 'ויב סכקו ןסלטס לע רט סמלקךרע תכסק סויכ יב
 יכ סזכ סוס = כע * קבט סויב 16 ןכסמס סקוק ישמ
 קת6רס סמ דנמ ו5 סרק תכטק סויכ טסלה ךרע
 5%וכרע ךורעל ס סטכ לקוי 15 יכ קכוילעק קקכסב
 לכוי וכ סרומנ סישל סו ןיסט יפ לע ףפ סמ ףיסוקש
 סקוקפ 75 .ןקכס וככרעי תכטה סויכ בישקנ ןעוטס
 ןפכב :וכיכע ןוש זמ * כע * סמלק קש ךרעו ןכששה
 כותכס ו סכיתועוכסכ םקז * <מנודו ןויעדל קר
 סמדק קפכמ סככירקקכ .סירוככק סויכו סחכפ 'פ
 סעס 30 תועובס סעבסו 'ונו סכיתועוכסב 'ק
 לקט ךל לופס תועובש סעכט ל 'פ סינותכב
 ךכקו = *תועוכס סעבט רופסל לקחת סקקכ םמרמ
 םורקו קמסמ רתויו רבסס ירכל וירכד ללככ יכ סול
 עכט סקס תועוכט סעבט תרימטו רכסס 'מלזיסִ 6
 תויפכס יכימ יכש תק חככ ללוכ סוס קומית תותבס
 קלממ זוס6 דסחקמ רסזכק עכרק ירבדכ תוסרופמס

 םירועש ריצק ירוכב ןיב םוי סישמח םושל
 קרעבש תררימשו סוטח רוצק ילוככל "כ ירוכבו
 ונל ןתנו תומימת תוחבש עבש םהש תועובש
 םא'מול עובשהמ םוי תלחתקכ 5 תל תב ןוימד
 ועיגת ןושאר םוימ המקבשמרה לחה היהי
 םנאש ונממ שיקהל ןושארה םוי דע רפסמב
 ינש סוי דע עיגנ ינש םוימ הלחתהה היהת

 עוכסל תכנס יוכס ינמ דס6סו * קו תלוזב לו רומסכ
 6וקט תפס תלטב ותשרוס -יכ סמ | * תורה רטסכ
 תסרוק5 סוס טתויק סע סיפלקק לכדכ קטוספכ

 ףרד ומ :* רומסכ ע'כ6רס
 שוק | וכקלכקל | קכוטי
 סכנק יכ סלכ6  ףלקתל
 עו רוזנל 060 6ל רכס
 פקועס תפוכת סוי תויס לע
 ץר6כ | סתסיכככ ןוט6רק
 פכדכ "טסרכ תכט רחל
 ולקס זכק ומוקמב עכ6לק
 תרחמ יכ סמ בתכס למ

 עמוקיכ  לכתוקק סספס דחהו
 רט לזק עד .סע סיבסמ וככי6 ןסיככ וט סוי וס
 כט קתופו רמועס קס וכילקכ ז6ס וכ וי לע וקורסיב
 בותכס סממ .בםססל לכותס למכו 6 סויב חספס עריש
 םולמולק סיפרקק ירכדכ 55 +7 75 ס)ןע רלסכ
 .תוכלקב סכונככ סקילע ליעסס ולכו יה תכס סוויכ
 סיפיככס .דימת 16 ןכו 3% * 1 פ ןיפסומו ןידימת
 רמיעק 26 ןופיכמ ויקס רודורוד לכב ןילדקכסס)
 סרותב .רעסכ יכסו תכסכ ןיכ .פוחכ ןיכ ןםיכב וב
 'ץכו קוק סויה סנע לע ולכת 55 לערכו ילקו סחלו
 יולקו .תוכמ סספס .תרחממ ץר%ס  רובעמ ולכשיו
 וטדס ומכ .עריס .כבסב סספס ותופס רמפת סו
 דל ןתליכ5 .רתיס .םותכס סלק ךפיק סיטפט
 6% סרקמב קלקכ 555 סכסה 75ו רקעס וכילט רכלכ
 כורככ רכדק סספס קרקמכ רבדס סלתס רחלמ

 ןיסו טדסק ת5 תרתמס סלעה יס סספק קרסמס
 סכמ6 | * כע :עוכסק יעימ זק סוי קוי לע ןיסינסמ
 ןווטי 'ס ידעומ לע רומס'פ עבר םילסס וז קישר כ
 םותכסט ורטסכ .פרסמ ךרדל ול קכפ ןכלע | "סטפ
 סופו = *וכרסיבס ומכ ?מנודלו ןוימד3 תבט רכז
 סעקמ רתויבו סלכ ולכל סילכדס סיזכ יכ כ עקס
 30עמש יככ קרפ עוחכמכ %ז וכימכס יפמ סיפנויס
 פכס רס6 תרנע | סירמוש סיסותיכ ויסו סס ולמש ןכס
 סיק 65 סכל ןיכמ .סיטוט ססל רמפ וכל ןקל לפטיכ
 טפטפמ .סיסס דסש ןקומ וס רכד וריזוססט סל6-

 עדוינ סיס ל6לטי ככו5 וכיכר סמ רמולו רלגככ
 3 ויקט תכסס רחשכקיפו דע חש סוי תרנעמ
 סוי רטע קח קזק רקס וילע פרק ימי כי נכעתמ
 | ןקסי6 סמל סיס לרש כסו5 וככ קטע סמורנו כרוחמ
 65 קטומ 36 יככטופ סת ךכב ל 55 קכמ מ רכדמב

 קת



 תרוהי לוק
 'קו6 6 כתכ .סכלט קליטב חיסכ וכלט סמלסלות (ק
 6ק-תותכט עכס רמוס לס( בוקכו סוי סיטמס ורפסמ
 תויהל לסט טיב ןפכ תבטכ ויל לש ט'ב ןפכ דכיּ
 6קקפ סכל סקרפסו לקורקס דע | + "וכו קכס עכק(ב
 : תרסשמ .שו 6 לכ סריפש
 קרארנש תע לכב ונילא חנומ שמרח לחהו ..לוכוו6 ט* קרסקמ קכסס
 ועבקו וב רופסנו וב רוחתנ וכ? כיואר אוהש ל תיטקרכ כס רסממ
 הזב היהי אלו חספ לש זנשסוי היהיש ותוא וה ילק סלוכי לכ יסוי
 יכפמ 'רותל ולבקל ונבייחתהו הרות הריתס לכ סוי סיטמס ורפספ ו
 םיאנתה סע :'ה רחבי רשא םוקמה ןמ אוהש 65 רפוס סת תורוטס

 ארובה תאמ האובנב הז היה אמשו סירכזנה
 * ילבלכמה לובלבמ םייקנ היהנו תויהל לוכיו

 תרסממ סו יטמק 0( ויס
 סימעפ = תישלרב | כט

 לכ דכ בכ מ .סכומ ספסש
 | בפו6 יסוי יכר * וכו וכ כ
 696 רמסכ 63 - לקו סספ .פכס קרסממ רמביכו וכו
 : קודו 6כ תותבט 635 05ב סכטס לכו קכטס קלסממ
 לב שכר סט ץכמ 050% לכב סולו "וכו קכט סזיסב
 תסשק סמטורכוכ קורפ6 פוילל יתטב קיזקקו ץכריפ
 וטו סספב רמוע סבה סרו סלקל לעמסי ל סטכ ןקמ

 5 ןפכ ף6 5 קלסתו לק ן905 מ פרכעכ ספל
 רמסכ שריקב ןכ קדוסי יכר סמכ תיכטקו 510 תלקתו
 נחתו 5נל ןלסל סמ קטל תכט רעפכו סלעמל תכט
 *ס) ךוטמ נק תלקתו ל גר ך6כ 6 קל ךוס לבל
 פוסמ קוס רבדס יכי'וכו וכילס קכוע טמרס לחסו :כע
 וכ :עובקל יוסלו כ כס ןמזק 06 ושלב וככיד עיבל
 הז לע סרוקס עכו סכסק 6 רכעל יופר סש וס ןפיכ
 סוכבלס ילח6יכנוק סתו6 קשור יכמו ולמסכ ₪3 ןמיס
 'כסקב רסשכ יכ סזכ וכל ועלו וכו רד6כ רד6רוכעב

 ,יקמקב םמרס לפס יולפ וכ ביב6ס :ןפז לכ בק וכי6
 תרחממ סריפסס ןיכע ובידיב רוסמ סיסיס יול ןכ
 :וברשיכ רט6כ ותלסתס 'תע עוכקל וכילעו תכטק
 "ריפסס קלסתקל סספ לס יכע סוי תועיכק סיסי ןככז
 וז קריסב וטפסק םקל רס6 וכימכס 335 סכמימ רבד
 בותכב ורכז ןיש וז סטס יפל סכס יכ *  ןוילע יפמ
 לע .קטסק קרסממ ר6בתמו לסוס סספ לס יכט סויל
 בוכיו טל ןמיס סילסוכס סיסכפס סע : קיססרב תכש
 סיסש פוס בולס יכ ותורטפס סייל קז למס * ' ויל5
 סטוכ ולכ6 קפס קז יכלו ץרפכ ןוזפכ ספ6 ק לכל
 ןיכעס ססכ קכד סיס יכ 5 ןפיס ורומ(כ ןכ לע 5
 'וכו קעדוסו ץמוסכ ןיב .ספוכככ ןיכ קפפ ילכ יק5יס
 עורפפ6 קעק ילסס סשוככס ןיכע ילומנל טולסס (5
 לוק קכ תעדוסבו טדקכ קולג סכנכ סנו לז
 סילק לוק כעס רככ) = סיפלקס סט * סילכנבשס

 ועקק אמ :ןמיס ישילש רמאמ
 וכ יפ ספומנ סירבס .רכמ לע :ססילוכלב סיטסלמ
 סכוט5 וככט קלכקס ילכלע .סכו6 -1מטקו טפח ןקפ
 תקס = * רוק פ ע360 םעכט סמ לכ לע םסכ ומכ
 לכס ימעפ וקדל .סבססכ :ומיתפס סע .בוטכע

 בעמ דיל ספר וטרפ ילכקו
 וכושר .רבכו רעקל ולמליו
 סעכע סקמ ססילובס תכקב
 תיטסרכ קכס :(יסש ילמוס
 לע .סנופה .ןוכל .סילקכמו
 עדס "לטת 05 םירז סיכפ
 6למ רומשו :ןכוָמל זו ססכ
 קעכ םיקלקס סע קופל
 ןמ :וכילע .םיקעו<  ססש

 שוקע תנטסלסע ןע ןכושס =" רמא כמ
 סוי סיסי תוס \ ועָּבְקו ולמ6 לע"וכו ןופ6ל סוי ןמ
 וכקתי ךיש סכוכר יפ לע יןלפ פוס .טלו  'סספ לט יכש
 סוכזוכ וכולו תבסס 505 קססב סדוכע לופתמ .ןוקת
 לקו לט קכסס פרקממ רק קבר בופסקו תיירות.

 מקל רוש ומיפב ומיכס סולס שודק סתשו * כע = קכםכ
 רופיבסם טופט סטפמב .סלקכ ע סרכמ תש ופרי יכ
 ברקל ץכלב סרטסמ .ספ :ימ יכ סירו םיכפ לע סזק
 יניב .ךו6ו וחיבו: ססיכיע קפכןמב רט 6 קסללו
 "ועקלמיסב * קירכו סיתפל סמיס ליפס קיפי םירככ
 מכומל יפ לע יונ וס סחו ורמסס סכ ץוקכ סירפוכ
 םר6 רמפיו וכו תכסב סדובע לוחתש ןוקת וכסתי ךיש
 ץכע וכ סקקש קמ כמ סז .קכוטקכ קידכב ירפ ך6
 טסו ויטפסמ כמו וילכד לכל וכיכובכ'ו וס וכל ביכלס
 ןיילוכס סוכמק סנע וסוו וכ\וזנכ 756 לכ ומי3ע רעוב
 ימ סקכלותו הכלומ סל יכ סי6לקכ ירכדב ןילו רוטכ
 לע לומעל:רספ6 יפו פופ רע6ט סטמכ תו( יכ סכבישי
 רלמלכ .ךבמסיפ לע 52 ןפיס וכב דעוס רככו < פס
 פקויו תועירכמ רתוי סקובעט עמוס יכ0ו סיפרקס :ע
 סכופ5 םיטכ 05 90 01:09) *סרוקק טספמ תוקיפמ
 תומכסתַסס יכ .1כ טיס סז תבופתב רכסק רכדכ וככל
 וב ילוובו םיקנ6ס ןוכר 56 פיכמ ומכניס סרופב 6רבסהו
 טוס ימכ. סלנסס 56 בוקכס ;מכסס לע סרויס רכ5
 ימיזכ לס רכסי ןיי 3ע טק טיס וכטנול (ביפומכו ריתס
 סקירבד תופילע ץפכויומכעפ סלבקס ךכד זחליס ורשלו
 סלכט תוקק לכוק וזכו סזכ יכ עלסס 35 סישרק לש
 סכלסכ סלט סרוקב סיבפ תול גלו ספעל סיטוריפ םדפל
 56 .רמפב ססכ .(כויכ לע יפעד יפלו = * ףוס רבדל ןיסו

 : ותפולכ ליסְכ ןצת

 במ ןמיס



 תרוחי לוק
 ומומע  >"וכורכסק יב קמפ רככ = ףמ ןמיס

 רט6 .סולכזכק 560 .סיגנכס סעס
 = פככ .סתתמש .םיסכקל כוש. 05 .ץימל סמפטמ כל
 רס6 םיטרפקו .סיקלס ;מ .תכק יכממ תלו יכ קמפ

 .תט רמ גמ במ ןמיס ישילש .רטאמ
 מורס םודקב ןיוכמו .ורמש 356ג ןמוס יעובקכ וכלכז
 יסנע טפכסס ךסכ ורמס לכי ₪ יכוכו ססבפו 55 6
 ועד .לפ רכוכסכמ רס6 35 .סיכ6%מכ ףובפמ דרפב
 ל טיפמ וככולו : סמס ןויש סוימפב סיכתכמקט קכסס

 סיארקה יכעטמ יכלכ ויה
 ור6קכ ןיילעמ רעולכ וכו
 ותעד הטקס 55 רט 'קכקמ

 : 5 קכקפלמ
 וררכתיסכ
 "וכו ללכק

 ןקיפופקכ .ןולל לכי ימיב
 תושינסו :ןפיפולק "ופול
 ויטסי ןכ סכולכ יכ יכי מ
 ןילו =. סנייכעכ = סיכייפמש
 רט6 :ץרסכ ןודכ )כ סוש
 ויקלס יטרפ לככ ופקמש'טופ

 ררעסכ וזכו *  טמי
 ןורכ סועטה סקכ .סנכיש
 ויש (טמי סטנע סיקנחס
 ןיכעכ .ללכס :ןמ 6כוו טסופ
 'ו35כ₪ ןמ סילמל ןיפ 6

 \ נמ ץמיס

 \ ןוס סקב רמ(נס ייפ לפ
 יטילסנ .סלומק  לפיכ רכבו
 ל5 טיבסמ ןישט בז קרש
 סיססופ סט וולכלו רז
 =: סט ןויע רכס תכוכל דש
 .תינכת -סס5 ספ : רוע
 רכקעודי ןיסט ןוטנפל ןזפכ
 סרפסמל וכ סישיסכ תפקש
 ססס יכפמ = = = :טלק ןי6
 יכויכעמ רמול סכוד"יככמסמ
 סע קז סיככרפמ :סיטרפס
 סתככרס יכפו6ל סכק ן 6 סז

 רמ6ס וכו. :ו56 סע ול

 וככו5 ככ יב וקספרככ : ירזוכה רטא כט
 קרלאה תוללכב רכחה |

 יבלב ו*ה םיקלחמ טשיהכהל :לפוא אל רשא
 *םהב ךסיעכאש רוכס יתייה סיארקה תונעטמ

 לא תוללכה וררבהישכ =! רכחהה דמא נט
 יכ טכיקלחל ךכל ןתח

 זבהל ןיאש דועו תועטה טהב סנכיש חברה
 וטלמי אלו םיכבתסמ םהש ינפמ תילכת
 קדצ ולצא ררבהנש ימכ הזו לובְנכמ ירכרמה
 קרמל טובמ ונניא זרללוכ ותמכחשו ארובה
 םא רמאש ומכו לועה ןמסלועב הארנ אוהש
 לא הנירמב הארת קדצו טפשמ לזגו שר קשע
 תפומב ולצא ררבתנשימכו (פחה לע המתת
 הניאש רובעב ףוגה תולכ רחא שפנה תדימע
 ונניאולכאלמכ ףיגהמ דרפנ םצע לבא תימשג
 רדעהמ זרבשחמה והשקחש המ לא .טיבמ
 תווחשילוחה םעו גישה תעב שפנה תולועפ
 גזמ רתא תכלוח איהש המו הבשחמה דנאמ
 : תולב יממה תובשחמה ןס זוז תלוזו ףוגה
 יל קיפסמ ןיא הולכ םע ירזוכה ךמא לע

 ךמע רבדמ עבשאש דע
 רחסצ קרזב ילע שופתל שי או םיקלחה לע

 :'סרֶאיבה רשא םיללכב יתידוה רשא
 : הצרחש המ רומא .רבחה רמא קל

 המא ומ

 "לישכפ

 : רבו סבטסמק רכס סול
 76 25 -וטי קל לכ יִכ
 'ברועמ טפכס יסתמ בוסל
 סדספה ךסמו .קועו ףונכ
 כלו 6וסס קמו :ולספסב
 ורמ6כ = + ףונק .נומ רחל
 סג סל יככוי ןמימ יטימסב
 סכוכ יכ קוט סז סינוט ןכ
 סלכפ ףטיו סיטוכ םסיעבט
 רכו :'(יקס . סיעכק טע
 .גומק ירס6 םוכלוק קולעסו
 קכומס קז רכתו = * "וכו

 ו6יכמס רככו כ' קרפ ימילסכ
 "פיו ימונמנק 1505 סבוטק
 יתלכסקס .תלועפ יכ ומ
 תלוזכ .לכסל.:סלפת 5%
 ר6טכתמס ויכוימלס תורוכה
 תי 6יכו םסמו  וקמיעל
 | .ףימקכ ףכתיע ומכ ולכטוזס
 לכסק] ןי6 = סכמ6 כ ןמימ

 ופכ סיק וכסכ ןוימדב .לקמ
 1דכק סוכו ותלכטס

 תשנרכס תל\ע5מ וז:סלועפ
 סלסת קטנרקס תלועפ יכ
 פירכ ירמסק .םג רומק לט
 ןכ סג ךיטכיו = י כו סעטו
 םוחק כ ךכתסי ₪6 ילכס
 "3כסקס .לועפכ ךפ םיגרזיק
 לכ .סוסל .ךרוכ טס יש

 יפכ גרדמב וב וככ'6 ןוימדסו =
 6רקה סופוס סז לע ץילמסל .שי = ד לבו שק קסוע 6
 למולכ .ססולע םיסוכבו כמוס סוכנ לעמ סוכב יב
 יץלגכל םמסו לופו סיטרפכ טיכת לופו ןו ס6רת ס6
 קכס יכ יסככ %ע קפקפמס 6פי ןודמו סכילמ יס (כ 6
 סומל ןיש סילנככ וכרכתישכו וקדכי םיסוכנס סי לכס
 לכי סקמ .תכקס סק סתחנ סיללככס סיוטלפס לע ל
 :תפומ  ומרז'וכו קפומכ ולכ6 ררככס ימכו : 5550 ןש
 תויסרס ןמו ורמלכ פז ןמיס וטומסכ סז )ע סיפוסוליפס

 רככו "וכו ויפפ סכולכ סככיפסו ףובסז פפכס דרפס
1% % 2% 

. 

 ףכטס תפל ןקו63פזוס תורונס ןובמ כ וס 6
 סקקפ ומכ יפּכ תלוזכ ומכעב תלמנכ לכס לס וקלועפו
 וככפב 05 וכ הזן 6- + תויסוימלס תורוכל ופרטנהו
 וינכפומ בכפו וכזמ ודרפסב ך6 ." רוכטס סוס רמסב
 סעכע ק)כטקק סלועפו ביסוס קכס ילכ ויבפומב חוסיו
 ןימעל ןכו = =*םגלקק תלועפב ילככ תמ9 זס יתפב יה
 | ןקלועפ תויס לע ופנ'6 גומק קייטפ סע לכמה ייטב
 סיככרכ ןוימלס .וכנכ .דכמ .סז .סיקיקל ילכ) סכיִרַכ
 \ .תותושכריבוימד ורּוכ וכמי ו סטילס( קטוכ בוז סב

 טכססל



0 % 

 רמאמ | :תדוהי לוק
 -.יפכמס לעפי 65 ןכבו ב+ "ים יטימסכ (סיטומ5 ק\כטסל
 'סיופרס ככל ןורסמל + 5כ פלוזכ תרטבכס ופפועפ

 יו :סמס 6כמהל ו
 זוכו שרופמ קמק שיש 5 ומ ןמיט
 < "לכקק מעת 1
 ול - לכסו וכיע יטד וכ 5
 5 סרט6כ ןוממ .ימולסת

1 

 קיקיו סזכ סיקלקס  תקְכו
 ןו6ק 56 = רבספ .ידכ וכ
 קכסה לסל 1ע תיסע רב

 < 169 ןטיס
 למי 6 זמ ןמיס

 ךכ רחָפ וכ
 קל "וכו סמקכ ספכ סכז
 ךרד !ע" סזכ י?רס רקע ופ
 6יכמ .לכוקק קרפ 51 סר6
 6טסכ וכיע 6 סוניס וכל
 עטקכ ודי עטי וכיע 6
 רכסכ ולנר ת6 רביס ודי תל
 סכמ סמ סמסכ סכמו סל6 קכמ רול דומב ולנר תל
 ךספכ- ססו ןימולסמל .סד= סכמ .ף6 ןימונססב קוס
 םפכל * סכור טפכלרפוב וחקת 6 למוק שוק ירס מופ
 605 -.לפוכ סקיל סתש לכס רפוכ חקזב קתס יס חכו
 35 ספוט פ6זק .סישרס סנקו וכו סירזוק ןכולס סילביא
 יזודמד .סמכ וורבדכ )בל .ךכ רקס 696 סכפ פל
 .ףופכ'יכזכס וכו וקלכ סטו לפומס קרפ ו6כוסש תוישכ
 5טבתכ 65 ספ סוקלכ ספויס סע יפעל יכ 6קספס
 תרכסמ מילכמס 6רבסס וכ לכו לכמ סלכ רט 5לו ססב
 יוירכדב ולפטיכ 55 סוקמ לכמו סמןפו6כ סיבפ סל
 סכוט6ר סמ תכשויס סיפרק .ומודקה ירקסיכ קוטסב
 סע תל6ס סיכילכ ככ סכלש .ןכס לכ רמ* תוכלו
 :ק נכס רוס קרפ 31 סרמ6 דעו "וכו לכשס ותוש רקוסש
 סכטע ליקט ילטוז סכשמ סיצל סלופס לייבל לסח'סו ל
 ילכ ותעדו רול סכור * רפוכס סז 050 + ליקם ברבר
 5501 'מסכ ריכזו.ר66 סעטה ןמ סככ לע סדוקס קפמ
 ( "וכו רקול סוס 5 רמסל בופכ ץמכו )וכו רמוס סיס
 מלי וכסססכ יפל יב ופלוקל רטפ6 ססיכשמ דס לכ
 וכ ןקכי כ סדק סוע .ןקכי רטסכ ורעש ןיל סיק 6
 ןיד .סיח .ןכ ךדי קרוכק די תורכל בופכ לס וטוטפכ
 וכו ךסוס 6 ק:מכט * טפכ תסק שפכ לר
 סטסכ סכמו רמשמכ סז ףולסב סרוק לכ וסומ 6
 ךל סיס 65 יכ ןכ סג (ככסס ופפ יול ןכו * סכממש

 0 0 זמוטי ןמס יטילש
 שנווב] -וריכס די קרוככ סיס ןכ 6 וסוס תוכסללעות
 'כוכ ןיש סקכ סוקכל קרקקמ טד 50 יצכט פויפ סעמ
 . לופס ו 6 קר ורכומ סול תקכ ת\פענ םותכס
 -טוס 8)ש רי יכ סכוככ יס סב תוכטס (ססנסו * וקזכ

 . למוס'כתס ןידק קוספל יול (
 שוק 60, ךסופ סכמ לט: שדופמ קזנזר שנו אדה ירזוכה רמא

 ןיע רמאש ;דמב קרהותב
 :ףב ןתני ןכ סדאב סומ ןתי רז אבו ןיע תחת :5ע כיפת קעו לנוס קרפ

 ןכ רחה וב רמאנ להו רבחה רמא וש
 ה:מלשו המהב שפנ הכמו |

 רבוכקר קזפסלוק כ הז אלק שפנ תחת שפנ
 זרכה ךסוס ;רכהש ומ רמוא4 היה אל אלהו
 תרלעות ך' ןיא יכ וסוס חק רמוא לבא וסוס
 םכירמוא ן'א) ךרז תרכש ימ ןכו וסוס תוכהב
 :* לכו 0360 סיכ'לכ סכככ .( הזכ ןיאש ךל ןי6יכ ודי רפוכ חק כ ודי חק ךל
 סיופ סלכ סלק סילכלק: ןינידב סנכנ הש ןכש לכודי תא ררכב'ולעות
 זרחת עצפמ לכשה ותוא רתוסש המ הלאה

 סוכפ טוטכ סו'ו6 בוקכס
 ץק תפעוק ךכב ןי6 יכ
 מק רטסיפ 6וק קדכ טפשמ
 פ%כקל קזכולפתל וסוס תל
 יול סז ךלק לע ןכו * ךסוס
 לו תרכע ימכ רפכפיש
 .סוט כופכס ןופפ כ * וכו
 רוסיככ קש ךרדו סזכו קזכ
 סיקפ ןכע לכ : סקיכסל סוש

 בתכס סמ סע םימיכסמו
 קוספ לע ןו6גס ססכ על
 . בורמ יכ דע יט ספ ןיע

 - סירכדס כפוכ רבחמה ויס סעס וכל ר6כי ספוזכסמ
 שי סוקמ לכמ = <? ןמיס ןומשלב רכזס מכ ופפכ רטפב
 ותלוז וטוקמכו סטךיתוריעקס ומכ ופממ תופסיכ דוע
 < סולעס 'ר רק * טכומלכו סכתככ עב'פל רכד ך5 60
 פכס .סד6 ס5יכועמסמכ קוספס סז םרפל לכוכ 5
 סכויש ןכתי ךו6 = * ויכוע רו תוסונס סככו יריבס ןיע
 .לפוע רו6ךיססי ילופ תער נפו תפסוק ילכ וכ סכמ
 ויק 5 יכ = * הכוכסהו עכפסו ססובס קטק רתויו לכ
 כ וכ למ( רתלכוס תעדס ןופו תמי ונופ ןכוסמ סוקקכ
 ןכ לכ סול ןקו רטלכ רספ-סוקמכ בוככ (לקו וטיז
 סכט) לע קקת יב וכל םיול ביסס ןוסנקו = *וכ ןתכי
 ר6כר ביסס טו ןכו = ד-םכוע וילע ןמכי ןכ ומעט
 ם:קכ רקס ןופממ סכס בושס ןוקנקו * ו ססעי קסע
 סכתכו ססותוסכ חקל 65 ןופמסו סס5 ססע= ןכ יל ופע
 ס6 כיפס סטיז ןכו = * ססל כיפק סלומנ קד סילקפל
 וע ס5 ביסס ןוסנקו * וטכע סיסי טץ 'כע סָכִמִכ טיי
 רוזעיס .ןכתו יכצס יכול ססעי סמ סקפ וע רועי
 פכופ 63 ל9כ0ו * סלונפל כפל לכוי 5 רועס קל סלשיז
 לע .ךוטסכ .60 06 סל ףורופ סרוק ן סוכמ םרפל
 ןכ טוכפס .ןמ סלותס וכלכק רספְכ :כ כז סימכמ ירד
 טוסו קכקו *  ססוכ'כ םרפס ןי6 קפ לעכמ קרות וכל:
 65 סח וביע קזנ ובופ תווסל יוסכ ןוע תחת ןיע טוריפ
 הופכס יסיככ רינקסו סככס ןכמלס סנ = בע ולפכ ןקו

 הי + 4 6 דא

 עפפ



 רמאמ הדוהי לוק
 6וקס וכתובר תלכקכ עודיק 11ו *סיטיחַכשק כ קזמ
 סכמלטי .סמסס סכזו סיעו'םחכ סוכ ןוסלכ (כיו ןוקמ
 רול כיפכס קכוכ יס ססרכ6 ל רמו  ףפכ קת םפפ
 וכי%ע 90 םופסקו ורפכ ןתי 05 ס ךככ םייח 9וקש
 526 .תומל עמר (וק רסל חמור םפכל רפוכ קב ₪
 65 ןכלו וירכישע רכ6 קורכמ עטר וסט יטכ רפוכ חפ
 ול ןוש סו * וימד ידכ סלטי לכ6* סלוע) ותו6 קורכב
 ילבדל סיפרסוי 30נכו ודי גיסתס דע כוחס וילע סוסז
 + פרי 6פרו ןפי ותכס קל ק\עמל רמלס קמ סיזכמ

 סמ וכ קפע רפ6כ וזער 27 סכי לס0 םישכ ססעכ
 : "וכו יופרו .קכס ךילכ וס סנ ולו  ןכ ילס6 ול סל םל
 תמש סוקמ לכב קלרקס יכ ללכהו" 65 וקעבוטכ ותסכו

 מ קרפ'ב קל קרועכ בפכט סכוללסל יתי6כ סכמ5 כ |
 ןוכי ןכ סדסב סומ ןפי םפכ רב סוסי רכ6 סקס ימ 31%
 ןומטב .סכס סיטכוע וכקויסכ ךיכויער דירטת .6%ו ו

 ורכד 'תבס 65 סיקופפק כס מ .קכס קכוכס יִכ |
 קצד רקס וכ ורמפס סב יל םי סז כ סעו 6רבט
 ףכויכ ופעל רטפס וש רפפ תוכזסו םיכפכ סיכפ עטי
 יכע (פרו ספרו ןפי וקכס קר סימולטמכ סכיד סוסכ סב
 ןכמרס תעדכ ותעד עפ ובל 56 וכ יקרוס ןכל
 ילו רכש .ורסק5 סתוס .ןידס תלוס יכ * וכלכו 6
 םפבל יתלוז זמ וכעכמב 65 וכ וילע פסוי רפס רפוכס
 סקול תש +8 סנוכ םפכל לבופק פ לכ *  כול
 סכישמ סירכו6 יפ6ל) רפוכ סקול ספ6 לכ6רפוְכ
 ור ירס6 יכ יכעייסמ וענע סרועס ןופלו *  סירווק
 ומכוכ ססעיס ללככ 6טוס לכ טכוע יכ קרפס שרב
 :31* רמ6 וכו ופובכ קזכי ףונכ קיוס סל קופכ מעש
 55 5 .ןיליקמ ןיש וקשטס קוזחל 7ב) גרוסק סממ6
 ךפופ רסס ל רפוסי ל ץקפלו רפוכ וכ חלו 65

 םורד6 יכש סלו(ו = כע > וכו וכפוס סדב ס6 יכספ

 56 .סיטוכ סיקפוסמ סירבדכ (כיפ וסיככס ימותעמ
 לכ לכוקמס וכוד תריזג שינוס 6לו טוטפס בותכס
 וכ תולתפ סוקע כמ יכוברכס סכסס סכסו "סובב
 ןוע תחת .ןיע לכוס 'פ 31 סכמ6 רפכל כרס ןווכמ
 ןוע חלו ןיע תחת ןיע לק םלמ ךינ 956 וכישו6
 ןיעס .רקכב יוטרפ ותעדל סכוכס יס ןיע מחפ םפכו
 16 דפוס פל רטפל ותב הז ס6ו וסובלקי 0לסךרדב
 וכעיס .ססוכ סיעכמ סול ןי6 סכמ> ןומק וקובויקי

 סג יסלועפ  ןומע וכווסל ובלכמ זס ונוספ ןיד ירקמ
 תיטעסס סבסס גקכש ץקזק רכדקילוק יתעמסט סמ
 ותלכוס יתעד ןיש ותחיפפב סרועס רכזס תוריפססמ
 יב יבוע ספלקמ, סזב םימלעכ סקס סוסכתס ןיש ילכמ
 ולכו ג .ןויעכ ןיכעס ככ וקלקס ךרוכ ספיש קיפ

 זמ | ןמיח - טולש
 56 עוזכק סוקטכ ורכד 6 כ דעופפשפכ קודקל
 סכטס וזכתה .ןופמ (נווס לכבורושיבל סנעב רחבי
 צוככ סיסי לודג :יכ ילימ כ עמט סלו/ו = * פיקס
 ןוט6רס .לקעימ 65 ןופללס ןע ןולק6ק קזס רו(יכק
 * וירח6 ךסומכ לפט וכו רקע כז סיסי 6 ומוקמע

 הכת( רבדל .ו6בכ סרומס פול געמ טפשמ עדי רככ
 יססנ ותויס יפלכז ותודקשו )6ק תוסיכמ יתפומ לע
 .ףכ לצו .תומדקס יכיו6מ תעדל סג סר8כ) סכר יכ
 וכ ךל רפכתס רככ לזו ע קרפ ןופ6רב ורבד סיס
 יסכמ6 סטנ .יקלכ ותויסו ותודחשו .ק פושיכמ יקפומ
 ףכדוכ סלעי 191 .תוניקקק .תחכס יפל וחקלימ ךירכ
 סולו עדוקמ 16 ןועדק סלועק .קיסו סלטק תפומק
 ןפדויטכ רמגס ירפסכ ויקרכסט קב סלועל יכסנמת
 "ס .תושינמ סויקכ רכדל 6כ0ו פדק תודוסי ןורכו ול
 סז ןי6 תוקדקס דכל סיטוכ סירמ6ןקכ קכמייק6 וכ6מ
 ותוקינמ םייס6ס סכוק יכל סכמש תומדקכ ןימ6מ יכסס
 סופכ וב תקולפע ןיזט תפומ ךרדב וכתבומסב 'תי
 ןעטכ ךרעק .לודג יתמ(ס תעדססז סיטב 6% סיכפ

 סו קכטכ רככו *כע >'וכו וכעקעקי סד6 לכ דוסול |
 יכימ5מ וכקעדל יכ סוו.ותלוו תומוקמכו יכטס ם6רב
 ומ םקב .ןכ לעו טדחמ תוסינמ לע קפוסי 63 םודחס
 קומדקס .יכימסמ ידוסי יפ לע רבד סייק3 תולכ ךרד
 5ע ןקיקולמת ןותכו ועויק יכרד ופלעי ןכיכ ןכסב
 ורקיכ פס ךלמסס לק םי6ק סטעי סככ יטוכפס לכ
 עוק5פס .סרוקס .תועלט .תכיסב לע תורוסל וסוככ
 קרפכ בקו טכ 'פ יכטכ סיטפסמ יווס לע דיעס 6
 5כט סרות .מזתטכו למל וז סכיסכ וק קטכ ךשמכס
 .סיכויכעס ןוקפש סדקס סמכ סיכייועמ .סיתונסכס
 קפוס עדת וכו ןכ סנ סכומ6ס  ןוקתכו סויפונק
 .* בע * תוקלפ שיסס סרותסטו תי ותסש סגסכסס
 לסוי טרפב כל ומכע לע פוס רטס קיזחס הזע)

 לועס .תרססו .סכידמס .רודס יכייכעב סו סרותס
 "ביפכ .סלפפ ןעמל קמס סיכסמ סמ יפכ סכמע סזיקסו
 וכ וטולטק קלקכ ספעו = * קפקלמו רערעמ לכל וז
 לע .סונמ כוס .לעב תעירפו סולטסו סדוקפק .יעי
 כו סוסרפב לכ .ןועל וכתרות קדכ יטפסמ קרוס
 ותקדכ עעידוס רטש ןיע תסת ןיע טפסמ סיקבס ךותב
 יפכ 6לקמ5 תוסועכ סקיכיע 0005 01 סל6 לכל
 "ופוסק כס תל סכס סכוכס יכ 661 "בלב וטוטפ
 : מ קרפ ספ וכבד סכטכו * וכו שרעגס ירבד פבס סו
 .ק6לכס תכמ ןפס סכמס יכסט ךיתעדוס רככ רמבו

 תכפ ותויסל ק תופיכמ רקעב ס3ו6- * כע בותכס ןע
 .סנסז ךרד לע וכיינעכ רכדש רמי סו תרי

 ססכ



 ףמאמ | תריחו לוק
 ןוע וטפפכ ןכ ססע 05 סמ לנוזס ילפסב לבסס למ
 'וכ ל(סיו ןילק יפמ ולכל ךיממי סמ רת6 ןיע תחמ
 סעכ כעל דע לז כרס 6:קו *סמקט ועכ ןיע רעו

 ןוע פע ןיע רוסיכ פע 5 פ קיזפו לכוס :'קכ בתכש |
 סזס ודמ5 לעומס יפמ
 וס ןוממ סלט פחת 'וולכש
 ןפי רטסכ קרוקב רמ(כס 1
 וכיל וכ תגי ןכ סדסב סוא
 לכסמ וטכ .סוכ :לוכסל

 וופר 6 וקס 696 וכיכב
 וכ לי30ל ו רב6 ורסספ
 סלסמ ךכיפנו קטע רטשכ
 69 רמוס זוק ילקו וקוכ
 כור םפככ רפוכ וסקפ
 וכ יש לוק 7כלב גר
 סירכופ ןורסח) 36 לפוב
 * וכו רפוכרכ שי רפכסל יש
 | 2 יפנכ סת ותו = יכפ
 טדקוז ולכל סעט ןפכט סמ )כב קסמי קזקולנכתקש
 .סמעט בוט ליפססו טסו סתלווו וככרקכ ויתורובע%
 קיס סכמשיכ * תויק55כ קידוסק כנסמ רככמכ ןכוטס
 לכ יכפ %ע סיכוסנ קר וכ ןווכ 6 יכ וכרכוט סכטל סז
 תוטל ךייכוסו פיקס סרותס סומינ רטוי קפקפע
 05 פסו לכו טקעתמ סומ סקדי ל סילבג רקעטב הז
 *[רוק'ק רטש סודירט) עודיק ספט בוט רוחפ ביסט
 *סכקכ תימד 1369 )0 קרמל וכיכמ תומוקמ קמכבד
 יזמל 5 וככל קרבשר) וכיכמ רככו ירקו6 קת6 קמ וכפ
 ןכטמס יכ 569 לסרי סקלכ5יככ עד ולמלכ ןכטמפ
 וס ןוכפס וכ עד י'וכו לככב .ףוב לע לסמל כ וימכו
 ורכמל למ קמולטק תרבלק לבל "'וכו 250 \ע לשש
 ץרפב .'ץרפכ ילוכ ילפ6 סקו36 למ63 ןמיק [ר לכנו
 ולו קככקה יכרדב יכיפ רו6סס דק6 ןקזיפחכמ יככס
 לס יקבכ םיכר סירבל סתע יקנטספ סו ןל יפעלו
 ילבדמ וכרכוט סמ סוס יופוקכ רעספ ףכוכ ךיסו:ותבקב
 טנכו ורכס ןוע סכס סד6 ס5יכ לכ ןוסבק ססכ עב
 ןיוכמ 569 סלחמ רכז .סנסו = * וכו וונוע רו6 תופיבש
 %ע רכל ךכ רסשו 'וכו סז רכטל לכוכ ך 5 "מלב תוכילס
 ץכויכ ילכד וכ שקכפס ם6רכ ךיקוליעס רבכו = קוזמכמ
 סיקו יקמס וחלכו ןממו *םמ ךרד לכוס פ 51 ופיכס ושש
 ספ ןיע רמו סלוסי ןכ יפתסוד ר (יכ>7 00 סלככש
 וניע סתיסס ירק קרמ6 םממ ןוע 656 וכו 15 ןוממ ןיע
 ןיצ סוכ סרוק יכ ךשיס = * קכטק סז 3סו קלולב סו בש
 שכוממ סיכימ לוקס כו י6ס יכ כ ץמית יכו * ןיע עס

 ה ומ ןמיס ישופש
 יסכנַככ סוטס טפשל סספ סיסו לו טפפמ "6 "קטו
 מש 5רוקכ * סיכימ 3וקס 6רוסכ פזכל (יסיק יפנ ירמ6
 רסס ןטק-יכס מות 65/7 סיכימ וקמיכ (ממסל
 סיכ .ןכילטק יכיס ןטקס ת6 גרסש פולגו 3ידבכ קש

 9006 טפשק סרמש :7 סו
 3יקט סזוסכ %36סכ5 יי זרו רעשל לכונ ךיא הרוכח תחת הרובחועצפ
 .םוכימ לוקפכ קמפכ סינימ רחאה תומי אלו עצפמ םהמ דהא תומי אמש
 ןע רמופיכסי ץכפ * וכו תקנ ך:או ותומכ רעשל לכונ ךיאו ' ותומכמ
 של ןיע ל וכי ןישמונו ומ ןיע רפוכ תחא ןיע אלא רל ןיאשימ ןיע
 6מוסו עוס קיקפ ירס תרמ* מש הר אמוס ךז\אה ךאשיו םיניע לתש ול שוש
 םכומ ןתי רשאכ ;ררמא ;ררותהו ?רחא ןיעב

 לע ךמע רברל יכרצ .המו וב ןתני ןכ םדאב
 רמפל לכיס ימנה שק .ךרוצ ךל יתמדקה רשא ירחא םיקלחה הלא
 68 רספש 6לל (כיסרפפ8 םכה'מ לבוקמזר תכומ( ג תרתמא סע הלכקה

 : םתולדתשהו םתמכהו םתלודגו

 691 יכס ךסיק עטיקו עטיק
 סרותסו ןיע תחת ןיע סזכ
 לה | "רבו 5 טפשמ סרקל

 ככ (מית 59 יפל רטפ6
 ומ סלסס 36 נלסס ספילט
 45567 כוס 656 טיל ןכידבע

 ןיע תספ ןיע סיקופ יכל ףכתלמ (יפס רץס ייכ6 "וכו
 חכטמל ןיכמו מ ןיע לס יפו ןיע תסת םפכו ן עו
 פכ סיכועל טיפ ריועל לסבל ןיע תחת  םפכו ןיע
 8 ספ ןכידמפ למוע מק 6יפוק ושמו = * סיקמנכ
 ןכילמץר ויכו ןכילכע 65 78 יאו טיל ןכילכע לכקמ ינמ
 םומיפ .תיימ 18 סיקור קפכו סי ןכידכעו לכקמ ונקד
 רככו *כע ילוטפולי פתפ תעו וקולקפ ןכק 95 ימ
 לפ6 לע רכסס .תוננכתסל ןוככ ויקישרט סמ יתכתב
 ןוע סונעהפ ןי6 יכ ספ6 * תוסלכ פויר וירבדב 6יבס
 וסרימסו "וכו ףמיסט 6מוסכ לרמבס רמפממ סטכ רש(מ
 עס רקכט תמש ןיע 53% ו9 ןיסס ימכ ותול ףילקסו
 סמ לעסוכ ול סיס סכמליכ < ריבס לס ויכיע יתטמ
 כונס סידעס כר ןושנק ילכלכ 5לככ .ופויסל ךמסהל
 וכ ועו = "וכו וריבק ןיע סכס סל6 ₪[ יכ ורעב
 (מיסס 6מוסכ 5רמבכ ספעכפ יוסלק .וקניסי ל סו
 ןיכיע יכטמ רוטב ץמוסב םילבדס ולמסכ ספ יל
 תפלמ (מוסכ רכד ןסכו = *ןילק ת6וב ק\ע) 8
 לכו לכמ .תו6רס רלעכ סיס וכוע תריקככס ויכיעמ
 רס6ירס6 | : קנסמכ קר ורובפ רו6 סככ 53 שוקו
 לע 55 ןמוסמ רסכתכ סלכקס ךרוכ = * וכו ית: לקה
 : מו טכ מ ם רלכתכ "וכו לכוקמק תתמלו ל ןמיס
 " סקמ רס6 ס'סכס יכ לר 'וכו סקמ לניפמק קפמק סע
 5%כ קפוסי 65 סייקמ6ו .סק .סיככ ק)כקק סקתעכ
 חורכ סתנרלמ סנוע לע סתלודב למל) * ספומלטכ

 * סלקס ומכ פד |

 יס .%

 רמא סמ

 5 לט



 רמאמ השחי לוק
 :סוכ סמ תעדנ יניעב סוס נט כע חמ-ןמיש

 ושל וקויס סע לכ .יוכ| סליס ס <
 :סיעכ קמו בוט סמ .סילנוכה תעידיכ- טפככ סוכתס
 .סז סמל תוסמוטס ןמ סלומסס ןימע :וטרפב יל ר6בפס
 ךסטק יפלו = *קז קמ לע

 םע יכ ס6רי סכוסתס ירבָל |
 יפל סז 5ע וקלפס סדקומ
 סיקדקקמ .סיסרקס .ויקס
 תנכונק סת6מוטמ "לקט
 קמ .5לכמ סז ילקו | * 6
 ולו בכ .ןמיס  ךלקה רכזש
 כקוי סלוכעכ סחוקקפסמ
 .תעד .ססילפ 5501 םיככרקמג
 לתיקו ." סמט רכזוקב וכממ
 קז יכ רכס לם .ופכוטס.
 מ .יתלכס | סתומכסקסמ.

 ו הק
 :ק .דנככ ה . טמ ןמיש
 ;.. סקריכגכ .סספטכ .ויכוד6כ דכעכ ו

 ל ונמל תו = :3זו = מרקס ךרד ךרוד ותויק סע
 65 וופקקו םדקעכ .קכ תילתכ קכיס סלקטו סקמוט |

 9ב6.6וכת 5 טרקמס 56ו ענת 65 טדק לככ סתלווב
 סנרו .רסס לכ עט לססי סל וינע טס ןופ סתלוופ
 וכל ןו6.וכסכקו וכו קכלימ וקכ סישמט ולוס לכשינ
 קכק 6 דע 'וכו טדקעלו םדקל 656 קלקעו קמוט

 סיכיוכע 'ג לפ ףותסב .תרזפכ הלמוט למס ר6כקמ |
 = * וב סווכמס לע .ורכעו 0760 .פודמ לע פרמשב
 קפ(מט סיכולכלס לעו סימוסיזה לעיקעד ול ססעממ
 רכד עגמ לכ סיפודקס סיכייכעק 136 לעו סינופב
 ןכו וכבד .ףכ .דע ובו יכונפ כבל סמ ו6 ומולמ
 וזו ד גככט .סיכויכט סטלס 5ע ףופסב סרמזכ סשוקקס
 וכ סרו יתסרקל סרוע ןייעמה סתשו : ץע ./קטלסק
 ורוגי :תפסוע ססעוטס יטכתו'ורמ6 דפ רבְקְס רכב
 שטס תניבכ רוסס ו5 כמי ןיפמ (ס סיזע וקפס נע.
 וכ.סרסוש וכינמ 05 סמננ סיכסכל ירסו .וכו.סיכקכב
 'פ ןכ מרה בכ םוריפכו .ויעעב ,6מטי 53 טפכל א
 סכככ תעובכב ןילס פט ו-1 וכממ סלעכו לע לקיו
 שוקו .סיכסכק .19יפ6.סכממ לוק אמו טס ץר
 ןוכע ספ פיט וסיו רקס קו קמ כס =" וכעב טופפ

 לס ןככו תו ובלסקשו סכיכטה דעטמכ תוסמוטס =
 "קו הפועל תסטכתעס קפולקס לוסכ הקזיוטס תכומ
 ת6 יפומטסו דל ריעְה כב 'פ פופ ירסס טוכ 2

 .סיפלטנמס וטפטעכ

 * זמ פישל טכ סזפ .כולק ןוכע סלוי שוק סנ .סלועָקְו <

 טמ חמ >ןמיס שירש
 "< *סולמוע ןפטודקכ סיעעוס סקס פע( סכעדקמ
 שם קכיכס ברק וכיסס ןכ בכח ןיכ ורמ6 6מוקכקבו

 6 ווק למֶסו סימניה לכ ספ יבלו יכינ ויסו רמלכס

 סלועמ חש ר רק = * לס וטדק .רסע יככעיו 6

 !תוכמ :סוז  סכוכס יש |
 למוע זכה כס יכרעמ יניעב אוה בוט הז לכ סע ירזוכהרמא חע

 ו קו6ו- וכ)פכ  כס6. םשה הוצ המל רעדל
 '\ תואמופה ןמ הרימשה

 יניע רשודקהו האמוטה רבחה רמא טמ

 תל זרז דגנכ זרז סונ ונע = :
 6כ םכוקמו נשר אצמהב ולא דחאה אצמי
 ןינע יכ .זראמוט ןיכ+ קדשודק ןואש סוקמכו
 וילעב לע רכאש רבד סא יכ ונגיא האמוטה
 תצוהש דממ זרשודקה ירבדמ- רבדב עוגנל
 םבלכאמו .סכינהבזד וטכ :סכיקלאל שדוקמ

 כ ויכפמ םק ומדק .לכיסכ
 יכ סיטינט סב דועו - ה
 ןווזכ ןקכלס : ךשמי וירבדמ
 רקוס וכ. לופס 65 .קזק
 סלטכט'ןונכ 6מטי 55 טפכל
 ופל סרדעסב .רפ6 קפודק
 56 :סוקמ .ל6שי :93 וכד
 ₪ םטכי ךיזו * ק6מוטס
 וכח כובו דג יפ ויתפסב

 10רטיב סוגר סבלס יכקט | םישובלמו
 ןמז לככו סוקמ לכב ןקכב עמ תפמוט ןיד .גוקכיש
 ותו גפוסרכ:פמ תוקבשק .ןירעל קזכ טרפס תויס סע
 תוכנקכ כקעי וכיכר סטב נב כפכס סמ יפכ ומכץוב
 וכ יכביש.ימסעבר6 לעו- = = 03 ןיסע קמ קזוט
 תכיכס :רוסי6מ :סויס .וכלנ6ש סמו ולמ6ק קשרו
 סז ,רוסיסכ ועגכ ס%מוט .סוטמ סנט : רכו סלכס
 ל6רטומ סד6 תעיכמ פיס וי6ו = = סכיכסס דמעמב
 סרומסק קמ פלקוט .וניפסו .סיספס סשעוט ויחס
 קפמוטס -לוטב סעט וקולפ ירק יכ וס סב ףסוכו
 255 וכמלכ ומעט 6 סכש *  סניבטק קלתססכ סויה
 רב קכוסב וכ6ס .יככמ וכקע ו3טכ ס6מוטס תוכוס
 סעטב יכְפו ךסכל ו53 קומדח סיכפ ספקכס יפל וכ וכו
 ריס לע וב סמסספכ סכס = * דועל ויק 6%ןיט6לס
 : וככרד ייפ ץ900 ןמ 'תולעקל סכ ספלכו 36 תוקפס
 ןיע וכו סטודקק ירכדמ-לבדכ עובככ וינעב לע רססש
 וכלב קוס לןכלס .יכ ובכפכס סממ תעמיס ןווסו סול
 ."יכסככ ועני ןנכוי לכ סמכע ססעוטס ילעב לע ליב
 לכ סומו בלרטיכ סכלכ ילספ ססיטוכלקכו סלכ(מב
 :וקלכל רסזומ ופכו ומגע ןקכס וליפסס סרופמ בותכב
 רימעכ טי 65 םפכ) ורמ%מ תמס תפמוטב קל (עטס
 :סככושלועו = *.סככ לע סירקשולקזו' לט ןכס לכו
 :םירכלכ עבו לכב קללוט .לעב לכל רוסס םסיל לכוב
 :םופופ רבדמ יפ סד% מוט לעב לכ ןיס ירטו סדק לס
 :ןכ לע | < = סוטלוקמכ סעינכס תציכמ ויל סקיפסל
 :הימעמ רבד סוס סלשטס .ןיבעפ וכ .םרפמ יתר
 =. פסק ססודק ונייכצכ עג:5 סיור ותפכ סכוכקב וינעכ

 יפכ



 ישילש "המאמ | 7 = תדוהי"לוק
 יטפסמ .ססכ תופעל סוס רומיסב וכידו וכיינע יפש סי ףיסר יעודמדו *סלקתב סולק 5ע קלע למ6כ לו =

 . טייס סור וכ סיט ןיב ללככ לכס סז רדנכו * כותכ
 יכ5פ לכ ל ן וכ סלכ6מ ורפשכו :* סייס סור וכ ןיסמ
 תוורתס רכז ןכ .ירסלו = = סרסטכ ןקכ) לכי טס
 , 'ןמלו ןקכל ןיידע וכתב ₪
 : סוקפ = לכמ = ס(מטל

 טטק <:טמ  ןמיס

 סע (מט רטדב טודק ס6%בתס .יל35 ןי6ש וכל
 סיעסו רטסמ וס סרותק .ןמ רקווש יקלכ סזב ותויס
 ףיט ככק .סירשוסכ םודקו רוקטכ וקכע קיוחמס ססכ

 י ךיקסדק וכיכ שנפ 6
 וכ ככקת 65 ןתכוי סנקתו שדקמה תיבו תונברקהו תומורתהו םשובלמו =

 יסזכ :ְִרּוק ךכיע קכיכל יר6 רבד ץדשודק;ד ןינע ןכו * הברה הז תלוזו :קכוקכידנכ ןובכי'פוכלמו

 * כרס טז תלוז1 <
 סזנמ שוק סנט 'יזכסו ם-קש
 לולב ןסככ תט תפקווטמ

 - קפודקס :ןיכע .ןכו |
 | = סע לופו וה סנ"וכו רס6מ
 706 טפטמ יכ ר6מוטס ץכע רלבב רכזומק וכרד יע
 ןיכע יכ קוס ותכיוכ סתיקמ רטפ(ו = >> ססיכטל סוש
 רכלכ :עונכ5מ 6מט 'סד6.עכומ רכד ?וס סלעוטש
 :'וכו סלכ6מו סילסכס .סללככו "וכו ססודקס לכד

 ופפב וס וכס קלטומ ססילע טדקק תלורצ תויסליב |
 ימדקמ ורוכיט סקופ קשיכמ קסמוט סקל סוקבל וב
 לכ כייסס לז ורמ6 סו - סמלוכע לווטככ 5(רפי יככ
 וענת 65 סתלכככו :ורמסמ \נרכ וכפ לסטל סד%
 (רקד קכמס6כ סירפוס ירבלמ סוכמ ףיסו סדקס וקכ
 יקיסלמ סעטס ופלו יביקט תסרפ ןכ'טרק בסכפ ומכ
 "יטדקס ןמ לוכל) סיכמוומ בֶכ ויסי ןעמל קז סיס וב
 וקו ןילס:6יקט ס(רכ סלטורוב סל סיעלט וסכזירש6

 סיבכל סקיל נכ ויקי פע לכ וכ דיק סיכקכל סעטס
 "= * ע לככב ססל סויופרק סקיטלק .ק6 ולכ6י ןעמל
 וכימט פטרפ כפכט .ןכמרס .ירבד סול סיכפרוריכסיו
 סוכורכ סיכסכקפ וגו ןרסס 50ו הש 55 קרכד ו לע
 וכרטכנימ רובעב קפמוטס תעינכמ דומפ רקתסקל
 לז ורמש * כתכו = : דע םיטדקכ לוכסלו טדקמב 5
 וטורפ 'מו6 <מטסס עורכב מלכס ץלקי סט קטו 5
 נט מט רול דומלפ יפמטס רלס תוכרפ ןיכמו'וכו
 ת6 הכר 5ל\ סיכוקק .סיאמט 96 סכרש סו קי
 ז כ סרי *מט שקט רול דומלת וכו סינקק סיסמט
 "יענופס יסדו תורקט סושמ וטרפל רפקה וויל = עו

 ןכ סנ ור6כ5 קסרי לו .קוללכב מסכ סוקמככמ סקכ |
 קוי ו ךרדכ ןכ וכו קטודקל סידקויעס תעיבכ לע \
 עונכל םלוקטק- סדק ת6רפופ לכל סעודקס ןיסע \
 סלוי ז5ק יכסק םוריפס תתמש )עו סיזמטס סילטלפ |

 רוססש סויס וכלכסס קמו ולמסכ ךכ רחל ריכויש קמ
 סמ ןכו' וכו קימוטס יכפמ וכוס תרכויסו סדכק כיס
 ןיפיכומ סירכדלמ וכו קמע קליכזק תקסלסמ וכלכ6ש |

 סחעודקכ .סולמפכ ויקפ .םכיעורל םיבר םירבדב עוגנל וילעב לע רסאש ילככ
 סיס יט סקול בורק לכ רמעמב ולה םהשסקמ 5 המ ברו םימ:רופמו

 סטמל \ קסודק = תנרדמב |
 ווק לט ןכס לָכו 'פברחממ
 95 שקט עיבכ \ סילכופ |

 :ססובלזו ספכ(מ הז ללככו ןסימסת יכייכעב 0לו ססב

 חנוכשהו

 סתלכככו קוספ לערכוכה סרקלעב ורוקס ןכש לכו =
 ב6מטת ולסלו ) 6רטיכ רמו בותכס.ךלכוקט ועבפ 60

 :וטקק ןיפו * לככב מטסל 0236 תוסרה לע והוס) \
 סו >?סקיל ע לרוע רובדס ןי6מ סיכסכל טספתמ סזפ
 :0ל₪ ויס סע .קלכככ:ף6 למוט רוסלכ ור6עכ ןכ
 :סלו6ו = קמפ יתלוז תפדופמ רסקו סקוט לע וכול
 :ךפססןמסיכ:ךלס וכל יכ טבטרס לע יתסלפפ תוסרומ
 :פיכזס 05 ותכסו ועבת 65 ספלכסכו ולמלכ ךפסס 6
 יסז ומעדי קלכק ירכדמ .קק ברעס דע מטיס עבומס
 :05 לע רכע סוס וכ תוקלמ ומ שי ןולזכ עצוכס סכסו
 סחפו סלכקס לע דרס קלסקב ונע רה כע סטעת
 ככקב סוכ סבּכ סלט לילס סלילהו * בי סב טשב
 ךליכטסל +כ6כ קר + וירָכַדְרו"כ לע וכקכ6ט סזכק
 :םוקכס רסכתו ולפכו רכד .רטפ עדו 50 סכסק יכ
 לכבוסס 656 וענת 6 סתלכככס סכל סיס יוס 6
 סלכוליכ'יכמוזק וב ויקפט ןטזכ יפלו סכילע קו רסס
 :גכפ לכ לע רסזקל סכפ יוסר פט לברכ:סיטדק לכס
 ברו .: ןכרכופ:ומכ דימק סיכסכב סוקק סרותס שזו
 ץכירק6 ףקסכנו = ייקכיכטק דמעמב סייולס סקס סמ
 :לעכט סירכדק כוי יפוכעידוס (רכו סקש טק כלו
 .לקעקב'ויולק סק ירק סתעינכמ רקזקל יוסל ססודקס
 "ק עדקמ סטיכ לשרטי םודק ןוינ ס רוע 5יסו סכיכפה
 : םיפונכרת לדבל ןילוכו "ריק 05 סז יכפמ רסס ויטדקו
 תופססב רקבל סכרד תניסל טדקסריצ סלטוריכ ללכ
 רכ כס וכו מטס ןמ ספלוזה סוכרט סמ שיכולה
 'טורוב ילו גכרפ סיפד מ ןיס קבור קרפ מק ףכבב
 תוווטמ ופודקסו קוקקטס .תויסל סו לכו * טדקק יכפמ
 :סע תומזקטק רלסכ סתיסכ 3 וקוכט * קורל סמ
 < סמ תסמוטמ ןסכ לקו[ ןכי תולסו קוקורת סט לכממ
 :.סמ כרו רכוב ןווכ קזפו אז פככו סיקמ לככ קגקןכ

 סקפ



 < תרירו לוק
 סכיכפק תויס ןמוכ קכיכשק דוג: כ גרי 6 * "וכו ספ
 ערסופ פוס סע קופקוטס רקע סיס ז< לרע סלוט
 סעו | :רומסכ ןחז לככ םבקוכ פלב ןקכה עסמוט
 וככלקכ כיכטק טמסכ 160 0רכ ויככדמ י'וכיריק וכלכ%ש

 טמ - ןמיס | ישילש .רמאמ
 פתק פויק וכממ ספמוטס תוכוס לוטכל רסק סעש
 וכק6מוטיפוד ידימ סככ ךילו םימעכ ץרפג וכ סיכופכ
 ימי בירב רכס לכו קירוב וכ חכרכו רססב סכבכ יכ ף0
 וכייס לב טסו ג ףסס .דיזק ומתוק תופביפס תופקוטס

 סכ ימכמ סב כז רומס קיה

 ר6כקיס יוקר ספו ס(עוטס
 ק = 05 ככ טדוקמק לע
 סילכדכ ובכל ורוטק"ילקה
 ותסלק | לכמ  סיעטה

 ירומסכ ספעינכ ,תלסופס

 סמ ו-קפכ ןווכ 950 רטפפ
 וכז'מ קדקל3 סויס וכלכפש
 רומפכ קיס .סכיכזק ןמוכש
 קסעכ קל קלמוט סוס קדב

 וככל ררקפנ טל רכשו
 מוט ןיעכ י6רכו םירס(3 <

 ס6מוט סוסע סכייכע ןיש
 סמ סלוכסס תקסרסמ:ובפ
 'טכוק סע בזס לכלי 6 פכטה מק קרפ וכיכספ ומכ

 * סרכע לנרק יכפופ וכ יכטל סוט סטפסמ וסעו

 ונלצאש חמו :רתוא ונרסח רבכו קדנוכשקר
 ינפמ וניא תרלויהו הרגה תביכש רוסאמסויה
 ארובה חאמ ארירג הוצמ איה לבא האבוטה
 קדמע חרריבאה .וקחרהמ ונלצאש זומ ןכו
 תרועמס סכאלכ זרז ןיא קרתברוקמ רמשהלו
 ;רמע כבשל ןיגעס כ רגלגת* אלש תוגייסו
 ונאש ינפמ ונממ ולטב האמוטה תובוח לבא
 ונאש המ ןכש לכו "מט ליו( טראר הצורב
 סיכלטקו כ םיצקשהו תורבקהמ וכ ןישמחשמ
 ןכו זרז ורלוזו סכיתמהו .סיכזהו םיערוצמהו
 .לכא התאמוט זנפמ אלו הלכגה רנילע הרּוסא

 6יכומ = יס םיטעה ץרסכ
 סוי וכזמ ע ליבוט קל וסרכסה
 פוסמוטס | בול .יפל .סוי
 ןכ 631 טבר :לכְב תוכטדוזנה
 ספ ויס :יכ וכספ לכס םעב
 פכו ץר6ק 6 רקטל יליקפ
 5ע  סוקמ) .תזנוט תופעמ
 ספג ףוגת לכל סדקק'לסט
 יס | תרקופכ | תולטוטב
 טלסולינ םינינכרת סיללנמ
 םיכקכ .6לו סיסלקס וכפע
 = לתורקוכס יכפמ לוסי [רכ
 לכוומה | שולכקכ | ןוככו
 מ ןטקדטומפ להק סקר

 לכ תלמוקו רכס ללוק סקוט רק עט 6מטו ורמל

 לע 70% 3105 סרינע רסלנט קז 95 סז םוריכמפ 6
 קיסכמ רבד ומס 00 יחלכ'כיכ ב קוו רטכ סו 06 לש
 וכפד * התכרקמ רמטהלו | : 6מלעכ רובוס) סקיבוב
 רימי יכסכ סלעכ ממ סספכ בטל ףמק קרפ 6תיש
 וקכיססו .ךינכ6 וקמ ךיפולכ ימוכ סיפ קס לש וסיל6ל
 י"'וכו יכ עגכ 65 סכטק .עככלכ וניפפ סולטו מש
 סדכ ספ6 לו מט 63 וקער תט5 ןכיסלד ספ לוע
 כוס סדנככ ליסו ולגככ ףוק וסעל תפל סע כרק 9
 'ופ6 קמפ סטפכ סלעכ סע ןסימ סרוס6 סלכ ספ 6
 ןוכקל ןיש ובו ץר63 סכופכ: סל גככ 6יקו ודגככ (ןזפ
 ירקס סויס 56רטי ץרסכ קבקוכ סלסטו ספמוטס קמפ
 קלעקפ מ6כ סכוכטק רלעקכ סו ןורסמ ס3פ וכע (לוש
 סנ תוכמקפ לכוי 55 01 ןורסחו = * קת16וכרסס רככו
 ךקפסככ סיוג וכ ךרד לע ולכש וכימע קר פדקק'מר(כ
 :םורקק'גרדמ ופפכ סנמ6 וכ כו ךסלק לכיס 6 ו9מש
 טס רפ* סימעה ץרפכ טז ס3 קט רטפפו " וכמע קטל
 יכע דס%ס .תולטוטס יכימ יכט ספ ופכמיו וכתולב כול
 וילכלכ רכזומכ וכו תורכקס תוטמתסכמ ירסמ רסס
 ןיש סקופ לכמ ירקמס קר 6כמת 65 56רםי ץר6כ סכמ6
 *לכזכס ומעטמ ס6פזוטק קכוס לוטככ ססיכיכ םרפש

 :תויסב פו סג ף*שי6רקס לנככ סו רמלפ דוע רפפ6ו
 .רפ6 ?6מוטס ןח םדקתס5 ויס סינתוכ סימעק 2
 וכ םי רכזכס סעטס 7כלמפ םורוקל סכל ו * 60

 = ממ :תיב ןמוכ וכ וילכדמ בק ןיו = 055 ת3וזו םורפ
 ורסט גקוכ קמוט ןיד סוס 53 כיכב סט ספיס לס
 ספקוט יכ קפס ןילו קוככרקו פדקמס .םיכ ספ קיס
 | םויס סע יכ למול וכ)  םיס 506 ספ סיבקוכ קלקטו
 יסכממ תוכוככ ספ ויס רככ סקמ רדעכ תיכנככ לימפס
 וטוקמכו טס ווכב סוק ךור6סס ט "םיברעס רטזכ יכ
 ימודמד ספ ווק ןכ . = קמס רסוכמכ וכ) סכוכפ ודימעס
 רמופ וכ סילוכו תופלמתמ פוכוסבכ יכ ןפו(ב סכיכמ
 מקמ 706 סופ ספ קיק לטו קכיכפו ןור6 ספ סיסש
 ץרפכ סתויכב פ6ו סנ 55 05 סזנ סוכסכ 6 ךיזו
 .ץרטו לכ סע יס פינסורק תרקסכס ס כיכטס סקיביו6
 ז57ו 606 צכ ןמיס רפמר תמיתסכ רכזס ומכ וכו יקרו
 תיכ .פכיכמל ןוט6ר תי תכיכט ןיכ קלסל וג6 םיכורכ
 יכ הכוט6ר רכזומכ :וכרושיכ יפל רמסכו6 ירומסכ יכט
 פנל קר קכיכמק סנמקכ םיולפ סתויס רמוכ קכוכס ןיפ
 ייכסק תיכס סב וכ ללככו סלטרי (וסס סכיכמס לתעמב
 פכוכ 60 למול סכוק ספו6 וכלמס רככו רמ(ט סעו
 =  ס6קטנו תיכס ברמו לי5וס סכיכטה דמצמ ופולקל לוע
 פע וב5טכס .סירושיכק ןפ 76 יפ לע סופע ליכ זס
 :סיינלק סקס קמ כרו ורמסב יכ ךית וריעס ןכו * וירבד
 | ןיכב 559 דסס ידומ ומכע  שינוסכו סכיכסס דחעמב

 :םכיספס רד עקב לטכ רככ מכ ןקכ מוט ןידם וירכְרִמ |
 :לכ יפו * ןמו לככו סוקמ לככ סייק וכיל יקסמ ול פינק
 :ק6מוט כלסכ בפס כקכ ר56 קוקלמס ןיכעל קל קפפ

 .תמ
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 ₪(רוהמלק 7
 ןסכק .סו וככמזכ וכ כקעי וכיכר :ססכ ('לי.ןיטע תמ
 וורכלל .סיפל שיבסו סקיל וכי6 תורכזק תיככ (ץטמש
 ןויכ .ס6מוט ונע סכרמ וכי קזס ךמזפיכ וזעט "עז
 סיכסככ קמ תלמוט ויס סעו * תונקוכ ןכ'6 טק ימש

 ןוס רוז6כ | ןץז !ככ תבסוכ
 655 (דירב קוכזמ קר

 ספמוטכ םעכע סמל ולכו*
 סככיפ ך6 = + ספחפכל וץ
 סילעכ | תרסו6 לוט
 יכ עלק 5 סירכלכ עונכל
 יפכ סיפקכמ .וכסכ6 .סת6
 תעע *כ סרדנמ סלקפ סמ
 טפסמכ ספודקט דנככ כס
 סקמ לק6 לכ6 סיפרטנעש
 ::רומב וכיבס .6יכעכ יבש
 וכ .קפסופ .סזמוטס יסכתו

 ורעשם ילומז :דוסל .סלכב
 ינעבל .סליכט  ןקפ רוע
 רפעמ יס ל = .*ןוירק
 קרפ "רוע ןקקפ .תוכק<>
 ףל ןקס ספ כקכו ספורט
 סוס. (תילו6קמל כב  (ע
 ובממ סכנת יכ  םילו ביתכד
 סמולקפ .וכייס ערו קככש
 :קלכ ופ6 ןקפ 6וסו סיטדק+
 סלות תכוס ופכס רסס לב0 = = *'וכו סיכיוס וכייס 5
 "וכו וטפופס 26 עומטל ךרכפי ויתורסו סכמ וכולע (יס
 ומוקמכ ןכס כככ סכמל מו טל ןמיס- רקכתכס ומכו
 ןי6ד 6ריפב ןכ סדוסי לכ 6עע גוסכ סכלי6סד רכזכס
 תכקפ סטספ לש -.סוטמו קפמוט סילכקמ סרו ולבל
 ןי6 קרפ ןומסכ ןכירמלדכ סמטבפכ 36רפי כורב רוע |
 סכות סכסע רפס לע סכותכ סוס 6% *כע ןידימעע \

 תוכלסמ 'ד ןקרפכו עמפ תפירק פוכלס ףוסב סכללספ
 סלותס תכוס סכ ןיכייח וכויס כ 'עפכ סכר ו * קלפפ \
 סתיס 65 שלפי 6כ רי וכל סתיספ רוע תכסתיימול יכ |
 ןיזכ 65 ף5 :>וז קפובטס וכילע סבופ סוט סלותס דכש \
 סכמ סרות לסכ :וז סוכמ קיפעכ וקכקמ רס6פ לז \
 וכייקפ * תויקכו סלסט כוויק ך = = < לוס 3 תלסוש \
 ךולכלמ וקרסטו ףובס תויקכ דכ לע וז קליכוטל סייו69 \

 ומ קרפ 51 וקח רככו .* ס6מוטע םדקתסק לכ לע 69 |
 סיקכפ ידימלת ויס לס ידכ וז סָכְקת סעט יכ ותמש |
 "כס כויק ומכע סוסו סילונכלקכ םקיתוטכ פנל סיוע \

 קראמוטה יאנתו הלבנה רוסאב הדירג הוצמ
 ילעבל הליבט ןקח ארזע ורמאש ילולו תפסות
 . ךפ4 הרּותקד תבוח הב ןיבייח ונייה אל ןיירק
 !פיקעוכסכ(פ 6עוטק ןיכעל לע התוא םילבקמ םה םאו תויקנו הרהט בויח
 יתלבמ 'הזב יאנג ןיא תרויקנה ןינעל םמצע
 םימכחתמ סה רככ אל םאו * הרותל הולכקיש
 ;םומרוגו הרותה םבינשמו סכהמ ?רולכסמ
 רשא תועדה קולח רמול הצור תוסורוקפאל
 הרותמ התאיציו המואה תדספה שרש אוה
 ונחנפ4 וב לקנ רשתו לכ יכ דחא טפשמו תחא

 בוריעב וניתבב תותבשב שמתשהמ ונמצע לע .20מוטו דוס3 -סלככ 6

 בבסתש המ לצא לקי האנוניאש רכר'אר: סאו
 זריבב היהיש דע ונרפכהו תקולחמהמ םתעד
 ויהי אל םאו תועד רשעכ םישנא הרשע דחא
 םורבע* אלש םילוכגכ תודושקרונלצא תוצמה

 הנממ ןיאש המ הב סנכהמ חטבומ היה אל
 קצוהש רוכעב הב שיש המ תצק הנממ אצויו

 5 "שמ ןמיס שיש ףמאמ
 טכוכסי'וכו סוש סילכקמ סק סל :ן6כב רכט תויקכו
 דכ לע סקתסמוטמ קליכטס סולכקמ סיארקס סט למול
 5כ י'וכו 69 סו =: "וכו סזכ ו6כנ סוט סקל ןוש תויקנס
 סרופס טפסמל קר .תויקכס לכ לע סלכס 'סו ןי6 סט

 פרקטו '(מוט תוסר6 וטיכו
 ףקכמתסס קמרב ולפכ רככ
 5 וכ .:ןכו ססכט פולכסמ
 סו רכז | * וכו וכ לקכ רש6

 פ6רכס יפלו < "/וככמזכ סב
 טכייכעב יריעסמ רפרקס ויס
 !זרי ןככו | וכרכזס | ומכ
 וכמב :סינדקסמ | סומע
 "וו6 ןכ לע וכממ רפוי'רותס
 סמ סקל קיקי ןוכרל 5 יכ
 * לו :(כויכבו ךככ וריעפיס
 כסלו סלעממ סקל .םפויו
 סתסקק ךלדמ הז תויקל יכ
 ספכקק ןמ 65 .סחרכסו
 יקופסמב וכמדזס ןככו'כמַפכס
 ירק כו 1) ןמיס סדקס וכ
 יפוכנ 5 כ: סיסרופ טק
 טקוקלסמ וכרקכ סכומ6ס
 לרקי סגו ףנקו .ןויזכ ילכו

 סעפ ורומסיס  סכיכעמ | וקול
 ףטס טכלל :יכ ולקי סעפו

 ולסכי סכ ועדי 65ך6כלו ןכל סימדכ ססו תוקלקלקו
 טקפ ספוט ךלמק סיס קמכ ססילעמ סנכ רופי ןככז
 ןיכע ןוימדל ו5 ססלו :יככרסמ רפוי סדוכעכ וללתסס
 טילומ סכי6 6רקסו ויזפרס וכ וכרטמ כס: כורעס
 "פ"ובורע'יפכ סרוכ6טריכ כסס רכזט ומכו בורע'ורותכ
 סע רדס ספ וכיכטש סמ לככב סל לקו "כס כטמכ רדס
 סעפ טו "וכ בורעב סדומ וכיפס ומ סע וסנסכ ירככס
 תויקל קוכמק'דובעכ ומטרתו 9ריפי 6לוקיפלב ספויס
 תלכו 76מ -.לקכ .6וס סז קנס ןקותמו סַכ יתלכ בד
 "ןמימסו "קונקס ל ךרעכ יקטס דובעכ ולסרקהל בטחב
 סכר קמס6'לקמ ףיסס וכ * קוכטכ'קומכסתסמ בכוסמס
 וכ ומס6ו ססע סכל קל כמ6 יכ * סכ סומ סקכ חשמל
 .ןפכמו ₪5 מיס סרקט ומכו עדס קולחכ ו6טס ןב'בולכ
 סועוטו סלוכעב סרכְס ספולרפס תרופל וקבר עד ומ
 כוריעכ לע דמועו סכומס וקנילמ'עט כוט יכ סרו (כ
 סכלט .:מכקקסס לעו וכוס נווטל קכדמו ככעמס וכלש
 ספ 'סורכעי %לט יפוכבכ תולופק :יקבדס ןיב ורפעס

 .ועפספ



 פמ  ןמס שלש רמאט חדוה - לוק
 5 סלכקס יפ לע ל וכיכוקדק וקקס רטש קלכ יטפס=
 69וקל.יופרס ומוקמ לע םיס'סי6כ לכב תוכמס לבג
 לכל תוכמק :תולופב וכיטס .ןבכו ומיד רקעמ .5רמ
 55לטי כ רפי וכב ויסט סט ילונו טכוחה סרד גמ וכ

 טה פל לוע 6 'לכ - ידקולכט ךרד וי רכטו ןיי כתב
 :ךמ רכס דומ))ברק תעד וכ במרס סמ בתסו קיתוכ
 ?סכ קספ ס3מרס כ6  :ותעד פל לכלה ןכטו ריזמס
 | יס6רכ .רסופכ סירכטמס רט לעט סדוסי'רכ 6 פרריזב

 סככקמ 0טבומ בדס קיס 5
 תאנה סיארקה יניעב לקיה ּומעשו ושקחב זוקול : 60 רשסררתו "ןלמוק סרותב

 סכוו סיסז .סיפולסו6 55כל
 "וכוסקשסכ ט'ם סמק כמ
 וכ סיקט קמ פפוק כמ
 טז < סרקיצ רימתספ יול
 ותלכ סקו\ז'3 סתלונ רסס

 רפבקיס ומכו קכומת קרטוש
 ףוס דע וירכד ךטמקב לוש
 קו ילעלבט פומס : לקספש
 פנס וכממ כוט דע + כוטי
 קיו "לקס ןמ וליכ קכייכ
 לוק ןווכס וש + וקוטכ סרש
 ינעמ .ץוס .ןופפרתמ כב
 לקס וריכעסמ שוק : סקפ
 63 ותלוב6 לע סזט6 .י'נכש
 קי ןכו : 'ופכ ותסכס 3ע
 6וסס 6רכ = < 'רפויזכס ל
 . ןיקומנכמ רכטב 0326 למוח
 סעיכמס רקעט סכטסכ "וכ

 תמאה לעו ןייו\ רוטקו בהווה ףסכמ םוב תובע
 הנהיש ויניעב השקיו * בוט הז דעדבמ תומה
 תווח הרפאה לעו האופרב-וליפס+ ריזחהמ
 לע לקי ןכו תיקלמ םזוב םייח:תולקה וריכעהמ
 תורבשהמ רתוי יכנעהו יקומצה תר אריזה
 ךפה תמאהו םיחופתה רכש וא שבדה רכשמ
 ןפגהמ תוצוש תמכ אלא ונוא רוסאה יכ הז
 הלעי רשאכ תורכשה רוסא הנובה ןיאו דבלב
 ויהוחבו ויאיבנו עדוי םיקלאה לבא חבשחמב
 ו .הלכקה .ישנא םילכסב קיזחהלןכתי אלו
 ףפש רלמ יכ .חזב  (רכפס'יטכ6 5 סירבוסה
 רכשו ןייש ולכקיה עודיה.ה.ולג ארבסה ישנאל
 'רצמלה ןייה סיפעמ סא יִּכ ונניא ךיזנב רומאה
 ואבי אלסאו 'מכחב םהילע םיקדקודמ םילובג
 "וסאישילכמםהמ קחדי .זירזהו םיאנ םישעמב

 | וזכ05 רכס פק וכ ו = .םהוא

 | 'ףיונוסס )ע קכמוס ותעדמ
 | מו .סוכופ6 ן6תלד ורכוכס
 * 5 כר לס וקספ וכל קס
 | ןוכ- ץכול = כרס :סלו6
 | "פ בתכס מכ סיתפסמס
 | /יקיתטמס תעד פע 511 סכ
 \| .סירסלו םורותסמ לוד :םט
 = רכד לכ םממ רכס. ורמל
 סע .וכונמ סד6ס רכתפיס
 .=ף)כ יכ וכו קיזפסל ןכקי לו
 למ פרוס ויס יעדנייקלס
 מ לוכ 6יסמ סרופממס רכס
 | םיקופטסורסבלס" רכפ כב
 | יזמה \וכ5 .ן6:ןכ ומכו
 | 55 \ סילכופק | :סיפכסכ
 ףכו') פלכסס ימכ6 סי6רקס
 וכ  ((קרס6 6קסככ סוס
 קלפוכ סלִה לכוס סכ6
 < ססורכדכ רכסמ בד 3כ

 פ0שו תורכטס ןינע וס
 רכטו ןיימ 'וחכס ליחתס ןכ לש יכ וינס ולפטכ סילכלש
 סעט סו ןכ6 כי וכורושיבכו עדוי סיקכ6ס 536 :ריז*
 :וולולול ס דוס קר יכעדו 65 יכלו קוס סוקמכ יקפ6.
 וכיכטס מכ 'דכו ןפצמ (כיט סב .655 וכו רוטיפס יכ
 טפמוטס ריזכפ ןירוס6 ןיכימ סספט ןיכימ 'ג 'פ ריזכ מכ,
 לק לכס לכ סכסומ סו ןידו ןפבס ןמ סכויקו קס נקסו
 כל ןיסע .גטסלו 'ס 'פ וריזכ סכ טברסל םוקכ(וש
 וע36 ברו סדוסי יכר דקפחכ ןסכל רכס סכמ6.
 סדוסו כר רק(כ סט יכ וורמס פכו סיכקכ תרותצ-
 לכ וכרכ ןיסמ יי 836-236 תסק 35 יי מוש
 ץיירמפכ .קמ5 ןכ ס5 רכסו רמופ לומלמ סירכממס
 סרסופב סירכטמס רש .לעו סקימכ ןייס לע ךל רמול
 ךרדכ וקתסת 56 קסת 56 רכסו ןי* מופ רועב6 יכל
 וס לכ סיע וכול ןקכ 16 וכ .קיספס 05 60 ותולכש
 ריזככו ?נויד .שרתכ 'פכו 'ס ץיופ3 גס בפכו ילוטפ
 םכד סתסו קיליעק סליכד לכל רמופ ל סמככו קמ
 קסופו .סדוסי 'רכ סדימעמו בויס. םדקמפ סכככז 0%

 וכימס'פ סרו = בפ = * רזעפ6 לכ וכ ורמל קרפכ

0 

 | 636 סעודיו סיולג לכסמ ,
 .ימעשכס טז רכמ וכ סהלכק לע וכקכי ס)כקס יעכלט
 + ונרכזט וכ רסטפ יולרס ןייס 9ע טרפכ וכייכע רוכב
 ן6ר .תולססס .רוס6 סכווכס ןילט סלעמל רמלס קמו
 סן סוס לכ6 סוכטק תסווכ שיק .דבלכ וז 6ל כל
 קולנכתס רכז :סכדו = "פנה ןמ ףנוי ופויק לע קססוס
 וטספ :תונככתסו * ופו רכס תלטרכ מ6ב 6כבסס יטכ6
 'מומסב וכ עידוסמ ותכוכ ללכוי וכו ולכקיו מלכ סלבס
 % + וכומסיט סע 5ע סק5 שד הלנקק .ינעב סיסיע סס
 ושכ6 .םיסרקס 36 וכו ולכקיו ורמל כססל כג רטפ6ו
 !וםותעמס ןמ שו )כק סל סזכו יולכט סמכע רכסק
 קו למ סברה יכ בותכס 55 סכיתס סופ :סזמ ןיש ירסס
 ומ6רכ'פ ןכומרק טורופל ץר5:תלמכ טרפבו 53ככ כ
 .סזורכו ומ 'פ ןומפרכ םרומכ סכמל הל סיעמ קלונכז
 ורמ6כ תכסס תרסמ לע לט .ןמיס רכזס סמל סמול
 סלקל וקמנמ לכיכ וכו סישרקס סע ופסל 5כפ לומ6ו
 םיפרקס יכיעב סיקת לט .בותכס סע סנכקס תוקכסס
 = יס עידוס י'וכו סיקדקודמ סילוכנ תוכמלו :עתעתמכ
 ןיפו .וכתרות יכידכ קונו .ומונכע כעס  קוסכ וככיז

 פסל 2



 רמאמ  היוחו לוק |
 וכממ רקוי סולכל סמככ סישרקס ורומחו רפ6מ 8
 ולו ב'כ .ןמיפ .ק)פמל רוזניש ךלמל ק5סכ .קתיס תסמ
 ₪1\ * רבודקכ סיככלסמ לקוי סריכעב סילדתסמ סקס
 טופ לע סודיעעס רפ6 סיקלקולק סינוכב תוכמל םופ

 אפק = "'ףמ .ןמיפ ישילש
 קל טייפוסוליפס סיקפומב .גסכמ גקכי 65 ךיכפל ךכל
 רטמב ףורעי גיס קודקס יפ לע דרויס ט0רס ןמטמ
 סוכ סטיכ ןויפ ילרס לע לרויס .ןומרס לטכ לזיו ךמספ
 6 .ןמיס סלעמל זמר 136 סיתטכו = * סכרכס לכ

 תרוטנ וע ןככו סלעטק
 תעדו סמכקב 6005 ןידק
 סקס :סיפוכנק קוי סע
 תופמק לע. סיקלקולקס
 סיפכ סירב יפלכ סונעכב
 רוסזסס 36 טפעמ ןימעל
 650  רכפסו .וכונל) ריו
 ומכ סרוסי6 לע רמוס רוזנו
 סכקו | סיטוע = סיקרקסש
 פפיעס סיכוק5 .וימפ תמבמ
 יכויכע רוזפל וכ6 סוכורב
 "קרקודמס .סיסודכ קרוקש-
 קכ לוד בל 'קז | סע יו6לטז

 תפוז 65 נויפס ףרלב סולל -
 לסלק רדעקכ סנש יכ טז |

 סרוק םרוכ לבפס 6
 לקספס | ףוס 6כיס ועו

 רתומ אוה רשא סוכ'סוכ ינב לשכב ומכ םחוא
 רמואלו איהה 'מהבה'ומב חוטב וניאש'ובעּב
 תריארנש הפרטהו הרתוהו אפרת יכ רמאיש
 ילכמ תיממילוח הל שיש יינפמ הרוסא חאירב
 'רסאנו 8רתש אלו ונממ "חתש ןכתל אלו קפס
 ולאה ןינידה ובושי תומכחתההו ארכסה סעו
 .'תשקהו ךתרבס רחא ךלהת אל ןכ לע-ךפהב
 ךואיבי תרוקפסב לופת ןפ תוצמה תודלותב
 ךירבח שנע ךהעד סיכסת אלו תוסורוקיפאל
 םנמא רכס סדא ינכמ דחא לכל יכ םהמ רבב
 בותכהו לבוקמה ןמ סכישרשב ןייעתש ך'רצ
 בישהל לבוקמה רדס ה לע 'וגהונה תושקחה
 ןמאה ויט ךאיצויש המו תובאה לא 'ודלותה
 ךתבשחמו ךתרכס לצפת קוחר חיה* כאו וב
 תוקרה רדעה :ארכסהו בשחמה קיחרת רשאכ

 ססילע לוכעק 6לו ולב
 ספסרס סקמכמ) תועטס
 סיוכקס תיעכטסו סטוריס
 ונתרעס יפכ 'וכו ולכק סלב
 סו לע ימ6 63וקו * ס"ס
 %עופב ססע טפטמ 'ס עלומ
 סנס ןוינס עפר טקוכ :ויפכ
 וכ5 עלותס תי 60 יכ'
 ביס תודמס יוטפממ יכרדכ
 סרוקס תויסל ספע 6
 עטרס סכמ6 יססכ קסכלכ

 יכלד ק6 לועק ךלוסס
 פע דמוימס יעכטס ןוינקס'
 לכ53 תיפכט סלכסו קפקס\
 פקוכ ויפכ עופב (וס ולס
 ₪76 ידי ספעמ יכ דכלכו
 : םיעותעת ססעעמ סעס

 'ץ6כ סחיתפ ןיעמ סמיתמ
 טסו ךילכ :סיכויכעס יכסו
 רסכ וכ :רפכפו ספו וכ]
 'פ כרמל - וכו סוכ סוכ

 75 09 ספרטו סלככו טקופס <
 סוכ סוכ לסב יקלכש 6ס ( 7 ץקוסי ) ירועכמ יד6
 יכפמ קומת 6לפ טוס טוסט סוכ סוכ יפ * סנועמ
 *סקסכס קוטב סוטכ .וכי6ס רובע = : קבכוסמ .חיסש
 ילו סרוקב .ספופרפ בופפ-כב לטו תומע+סל יפוסיכ
 וימיפ ספרמל יכ וכו ףרכסס סעו : רסס יתלכ5 ךככ
 קפולב י6רכס] רסשיפ סוו(ר תככוסמסמ סלטסרטופסו
 סיכיל לילוסל .תוכמס קולפותב : סריפסל ווסכ קקזחצ
 "וכו ךפעד סוכטק 63 :ולרפי ךסרכס יעממ סיטפסמז
 יכוכו ךיריכס סע ךפעד םוכספ פס סזמ ךל קיפ ל
 סירכל ויפוכוקסע ודילוי סל5 פו ויס תועלס לכ 5
 יתרכזס .סעכ פיס .תסגכו .וריכס סע סב סוכסי 8
 רט5 תועדס קוליפ 5ל תוכימל םימרובו ירקסכ סמל
 ןייעקט ךירכ סכמ6 = :"ןכו סמוס (תדספס ןפכט וש
 רטוס כיס 'וכו :קונסוכס ג וטקססו 'וכו סיסרסכ

 ויפרטמ עודנותס רככ סבו סלנקק עזנק סמלקקס
 =. סקכ .תוחלכ יסרותטס .תודמס .רודב .ךרד 'ע \סרפו
 ןויגסו ךכילו ךטפפמ סיסי סקיפ עו 4ע ןמיס רכווקב

 קיחרת רשאכו הז וביזחמ תו:דכשה תושקההו
 וירילכת ןיאל ףוגה .קלחתהל לוכוש ארבטח

 * תוכ6ס ל תודלוקס בימסל
 ןמ .ךסמכס -- סמל
 *75וי .7פי5 :תוטדקסס
 לילומס כ6ל ןמכע'ועדקססז |
 ומכע "= ליגרספ | = וריסוסו

 3ע קוכ6 כל ביטספ עדי ןעמל ככ קוטקסס .יכפו(ב
 תודלוקס וכסמי ךי6 סזכ יכוכר'תוכ6 לע סיככ כלו סיב
 : ןסיקודנוק ת5 .תומדקקס סכללק ךיסו קוטלקסס ןמ
 סכמ ופתמ6 35 ךכפ .סטיט סמ וכו ךשיכויפ סמו
 תעלפוכ קוססו ך3 חק ותו פפבוקמק ם%וס סקס

 השקההו

 7% תוע בטס ךסרכמ 556 קו6י5לס עפ ןוככו 6
 תופקססו וקדס רדעס (ככססו קכטסמס קיפרת רט%ב
 יעוכלכ-ווטטר5 ריב רט6כ סו .תובייקמ .תויולכטס
 תוותפומ תוכר .פויסרב .סכמב 'פוקיר ןי6ט עמטס "סמ"
 רשיכ וכו קופלת רספכו : סלסו לכיס קז5 סוקמס ןיסס
 קנחתמ ףובקס סמ לכ וכ עומטס 'ס יפסב ףוסוליפס
 וכ פופכת ןופפ ןכו םירקמ סיקלקל ויקפס וקלסקי ןילע
 סלכת ןי65 סקופס לוכסי ףוג 6ןקמ סמ לכמ סלול
 סיכפפ סקמ קפק 9כ סנו סילסל 6 ףונ קפסתי ספ ץקו
 ופעוי קיל ילכ ימופלו קיר ילכ סימע ועביי ספועג ןכו
 לע ףוסוליפס תוירו תומילסכ וקקולס קיל5ק לע ב5
 סרונ סוקמק ןי< סנ סכלכו6ל 6יכמ :ךרופק  ןו6 לז

 קיז 1 4 6 סק



 רמאמ חרוהי לוק
 'ַ 'פ ויתוטחפמ 'סמ . יטינסכ .35ל0 כתכס סמ ןולכ+
 שוק קכדתמס קקונסכ (כמנס תילכתס רלעספ כל
 סיכייעעה וי י'וכו סיקנפק רפסמכ 5) סקולקס לעפכ
 תילכט סטקס ןפכ ולמפ קדקל5 ק6כ סו *וסורדי

 טמ ןמיס | ישילש
 ולמשמ סמ לכו : וכו ססורוס סבסרס סתמכמל תועטס
 'וכו סיקדקלזיפכ ססו :'וכו סתרכסל סיק 0% ל * ןכ
 ןווכפ סקקמ6 קדוקב לע םדמעכ יכ שרכק ופל סכוכס
 תפקפב סכייכעב .קוכג ק6רי ססכ רימחסל וטיס ילכמ

 רמ6 .תיקולס לכ5 סלעמלו
 * יוכר ןוסל תוילכמ תופקמ
 .בור יכפמ סול סעט תעכ םי
 לוטיכב וסכוס רשל פקק
 רס0מ-70מ כרס תוקירס
 ףוגס קלסתס לע ו0כוס
 בבל [ ל רט(כו :תילכמ 5
 * תירולכ ץכקש סכפקמס
 סתוילודכ .רלכקס :רככו.

 קיחרת רשאכו הז תכייחמ תילכשה השקההו
 רחא קלח איהשו תירודכ ץראהש הבשחמה
 לכו שמשה לוגעמ םימעפ ששו םיששו האממ
 והקיחרתש זרממ הנוכתה יתפומב שיש קזדמ
 תיה עול סימכח וריתהש המ לכ יב הבשחמה

 תודלותב ךא םתערל'ארנש המב אלו םתְה
 קרמ לכו םלעא תלבוקמה השוריה המכחה

 סתמכה גיטקע ₪3 גישהל האלנש ימו ןכ ורסאש סונופככ סמָהְו סיתפומב

 ויניעב 'ירכנ ויהי ותרבסו ומעטב 'הירבד חקלו ופימונוטל וטכינתש \ כפסב
 יניב ירכב סילגלגהו םיעבטה ירבד סה רשאכ תרוכ רפסכו "ד 'פ 6 מ |

 ןינידה ילובגכ ןיקדקדמשכ םהו :+ ץראה מע 6'ל 3 סכלכ6. 99 ץרס |
 סכיאומ ןידה תתמאב רוסיאהו רתיהה ורויו "טז! = 5 ןופללק ורעסכ
 סה רשאכ םהה םילובגהמ ה אנ רניאש המ ךל טל ספ ל 5 קס
 ו6ימולוט ר6יכ לככ * וכו <

 וממ תראצוהוסו ' י 0 פיס
 ןוממ תופוב סוכחשפ זרליכא זבינגמ ,ז פ ס '6מ רכזכס ולפסב

 : ( ןיניידה .תלובחתב ) עמ ץל6ס ןמ )ולב םמסקש < סיכודס תולוכקתב ('ג
 יבוריעה ןמ ולובחתב תבשכ הכילהה תרתהו כָקַכ ןכו .סוכיקכ סימעפ <

 םירחומ םיאושנהש תילובחתב םישנה תרתהו . +1פ קרוק ילוסי סכ סכמַרְמ
 תומרעה ינימב םירדנהו ועובשה תרתהו םהב קקקד יעלו תמדקקכ סכמ6 -
 רשא ומק לע .ודימעסו .לועיטס \

 םרקק יכ ףפוטמס תעדס

 6% סקיכרלש סיכועל סורי
 פתוי ופקיק סכלססו וככתי

 ס'עמל ומושל לוסו * ילד
 סינוכנ | :תוכמלו = וכמסב
 סעכסכ ססילע סיקלקודמ
 סֶס רססכ ורמס כסויו וכו
 . סיכנמס 'ילרקס 'וכו סיכנמ
 וכ'וכו וכ םיכ רפב תניכש
 לט ססילימ | לכשל וזוכי
 וכעפ סקילעו 3 וכימכס
 למלו | *ץפ ילכ5 ססיפ
 תלובסתב ןונע = עפכוסו
 תולוגסתב .(ילגו) סוכוידס
 סיכול סכרס לע ( סיכידס
 יכומיככ שקקס ןמ סי[מוי
 ססילוכנ לע תו ודימעיפכ
 ןידס כוקי לע סיקדקודעס
 טכסקמס סקכי) * רסס תק
 קיקיעו סי(כיפלכ סקי
 עכתכס :ןוממ לותיו ססכ
 קול וטפסממו רכועמ רש6

 סעפ יכימט ססלפו םימעמ
 ספט 'זכס ורפסמ יצישקס רעפכ סקרכ5 ל סיכסי 130 .
 תועט סיכפס כלו סעפ םילפו סעפ וטק-וקווס וב <
 יכסמ דסשכ וכקתמ יו6רו םק בקכש רכס ןושלכ לפמ-

 36/5 סופט ינכמ וטק .רמסוט ו עק מסיס 05 סיכפ |
 ךכ 706 יתסנמ ןכו סבסויעכפ תוכרסל 655 סיקלקס
 עודו = = סימעפוסקכ 6וסס ולמסב 'ג ןטיס יעיכרְּ
 סבמרס .ס6יכס םיכםסמק פוס קקסרסס יכ עדת.
 יבמ םיס) 30טכס .ןונכ ולמסב קרסוכס וקמדקסב

 תרוכמקס תקכחמ ילו רועכ 9וסו וכו ס6ופרס קומכמ -
 וס םופב למו6 סת סמ 15 רמ(כו * סוכככס קקכסו

 סכוטק סלונע יס וניפכ סיפול וכ6ס םמפס.ףינפ ןעוט <
 ףוג ללונכ ףוסס .לרודכס פדונו לודכ ףיג פוסט משי
 םישסס קפס ןי6 'וכו סעפ יבימס גו סעפ וטק דפ
 סוקע וספככ סכעו 65 ורטס דע "וכו ןויערס ךז 6וסס
 "וכו סמכסס ןפודלופכ ך6 + כע וכו סכומס קו סייקמ
 ססילע רוכעמ לו עב ('ט ןמיס קפעמס רסו וכ (כויפ

 סככיו כותכ וטפשמ לב
 כג בובס 'פ חונותככ וריכוסמ יכיידד דוס סו לכ
 סקיכס'וכו סיכוט יכס ופו'יכו סיכוטל יסככ רמ6ד 6וסס
 ןכו + כע יכיידד רוס ק ססיכפ סינורק ססיכס ככ
 תומוקמבו = * ןיססוי +'פ םיסודקכ יכוידד 6רוט ככ
 6 לכ סכזי ₪ סמל ספקי רפ6 רכל 6וסו * סתלוו
 תופסותס'ופל םכ% * קפסב לטומס (וקס עכקב ססיכסמ
 ורמפס ךרדכ תעלכומ 'תיססס 6רקופ ןומלמ 6לופל
 סיביידס ד'3 תוסרלס וסוריפו :(תוססמ וכייכעו יתוסמ

 וליכוסס רכב םילפד ןלמכ ןכ וכו = * סכוכרכ וסל
 סזו יפוב6 לס רמו סו יכב סיתכס תקזק 'פ 50 1
 תוגולו * רכב סיללד לכ ןמסכ כל רש יתוכל לס רמו6
 נויכ סיקלקולמ סיכיל קכדסו י סיקוכק 'פ ןיטינל קז

 סיטכס קכפסו רמו *  ססכ קסוק סד6 36 ושפכ ו5לב |
 "גס יקודקדכ ססילעכל ספרפס לע 'וכ\ ולוכסתב
 ךרלכו סיפודקכ רסוכמכ ססב תיכקב סס5;פ סיכלל
 טפוס ידי לע .תוקופכס תו וכל ריתסו .סכרכס פסכ

 ןיטולקו

| 
| 



 רמאמ | חרוהי לוק
 ןפרתסנ ןווכ 'וכו תועוכטה תקתסו ורמסכו ןיסוללש
 סיקדקולמ סיבי סיכרדכ סיקמפו םתפ תיתפ ידי לע,
 סירדכ רכס :לז6 דעו סורדכ סמכ סכייכע ר6כתכש
 יכבסק סלו6 *וכומסיס סמ לע ססל ןישו ריופכ סיסלופנ
 רוסיכ יל בר סביס6ו יכרד-
 6וקו ןוסלכס ןמ .רתוי ןוככ
 ורמסי ר:6כ ל וכימכס יכ-

 סליבנקל .ססיכיד תרזיטמ
 סקנ | קוכוקנו קודקלכ;
 קתמ6ב :רומיססו רתיסט

 סיעכמכ סכיס סוכמככ ןילט
 וילט סמ ןכ סב קוסלסלוש
 סכס סילוכנקמ 53
 סכ רססכ וכ 10:05

 < לם6 26 סיכנמ סמכעב-

 סלככו .וכמ6 לע וסרלס .!מכו סוכ .םוכ רטכמ וריתס <

 * היירותה הלדתשהה

 ,סוכ.סוכ-לסכ יקלכ6 550 יכועכמ .יתלכ6 55 הפלמו |
 ..תופוכסתב ןוממ תלכוסב ןכו- *ט5עמל רבזומכ סלועמ \

 ןכסוי רד סיכירק סתתכתכמ סרענ פד (יססכ ןיכילס
 ותס 6מוי לכ ס6ופרל סכילכ תוסד 626 קת וקל סוס.
 6פורל ידימ סל וכיק וליז וס3 0מ6 ןכתוי כל סימקל
 וכיטע ןנסוי 6 = * סככק סל שוט פופר 03 וסל
 יפמ ףוסבנ) רכט ישמ 6רקיעמ סיכיודס יכרועכ ונמנע
 רכס ףומננו סנעתמ 65 ךרסכמ רבס סרקיעמ רכמ
 עכסב סכינסק קלחסכ ןכו = * כע יבלס כוסס 0
 :ןימוקס ינוריע ןיברעמ ןיקס "מל בורעה ןמ קולובסקכ |
 ונרע ס6 6 בוריע ופויס סע | * וכו סוכמ ב75 06
 סיטוסכקס וכובקסב סיסכס תרפקכ ןכו * קוסלק לבל
 פילס וסעל וכי םיפקט ברט ןיכעכ סקכ סירקומ <
 קטדקב ופ רמכ6 סלט ורמפ ןכ +עקו'וכו קפל ול םדקל

 סריכמ ןכ 06 096 טילס ידי 5ע ,הטדקל ול ןי ועכעב +
 יסומרעה יכימנ סירדכלו תועוכסכ קתסקכ ןכו *וכוב
 'עונסס לע 005 רקומס יפעס מו ןווחל גזוסכ כוכב
 ץווס 0351בי6 סז רכדכ :ופקוכ ובל יו יפוד קזכ יו
 ריתסל וקקזכ ןילו סז רכדכ רסוסל יוסר ןכ יפעפ תוכימ
 ומיכמו ורמ6 דע'וכו לודב ךרוכ 16 סוכמ רבד יכפמ.636 |
 ןדע ןנכ סככיל ךכ ידי 5ע סכזט 3בילב תוכותכבסמכ,
 במס 056 לכ עו = ""כע ותעוכט סנועמ ריקס לש יס
 ינוכב קילקל 6וס יכילק ןויעסז 'וכו סילכוע טק רם
 לע בקילכד סדימעקכ סימעפ .סלעמל רכז סיכילס
 סככ ספליו סכייכעכ לקויס יפ נע ף6 סינידס קפמ0 |
 סלדתטססו סלקפ ואכ סיכיע ספרמל סלכ כיס סמ
 סלופק ןמ סיכפכ סכ .רימקיט סרמוקס לוק :סירותש-

 טמ ןמיס ישולש

 יחלכמ ינידה ןויעה לצא סכירבוע שכה רשא

 וילובגב ורבעי ינידה ןו'עה דחיח סאיכ םהימ
 .בוזעת םאו םרפסל ןכתי אל 'ולובהתהמ םינימ
 ;ררותה גייס שכה רשא :כיניד לש מבילובגה
 זרוגרפכל הבס היהי הלד-שחה לע ךומסתו

 * לכה דבאזו

 בפקק
 יס 'ופרקס לע ורמ6כ:ככ ןמיס ך\ מק ריממע סדק סילעו
 5ע סכטכו יככרסמ רפוי סדוכעב סיללקסמ סקושינולוק
 :סינדתטמ סתופ סור יכ6 לכל ולמסב ול ןמיסורכק סז
 \סז תוניבס לע יכ סלעמל וכרכזרככו ; *ססכ כב

 *(וש  יכ 635  סורס כפ
 < טל לקטסכ סוק יעיכסמ ססל
 :יה יכו רכב 'ורוקס 6יסה
 :םע .סרוקס .דספקל סכס
 םתויס סיכפל פיסלכ סתויק
 :תקרוג = סיו6כ | סדוכע
 :סיקעפ רמ6י פעכו -סמויל
 :6ןק .סרומ = 50 :סמויקס

 סכמ6 + 6כיט ומכו סלוטיכ =
 קולכפ לע סובידק דימעסכ
 סקקמ6 קדוקככו סקודקל

 'ןופ .תווס 2'ג סזפ רכסתסבו | *תקלסתמ  יתלכס
 רומטספ סילותס  ס)דתססס 3ע .ססוקפ .וכתפקסס
 וולזקו סנעמל ולקש ןיעכ סכקתסו נייסס דע תומוקמב.
 יכויס וזכו וכו = סתו6רוסליס ילכמ .ססמ קסרי
 סלעיפ ןפולב ופלכ םיכפס יכפ ןיכ סלפכו כ ןמיט
 רט6 רט ןכ לע * תמפכ ספ 5פ הרוחס סויק סקיכסמ
 326 סירכוע סט סירכזכק 30 לכס לכ וכו סירכ'ע סק
 וכרכזס ומכ סימכמוכמס וילוכב קולקלכ יביטס ןויעס
 ידי םספ וכל ריתסס קמכ ימססל ירוסס סלל תססס ילכמ
 כס יכ וס ןכ .מונפק סל'5 קדקולמה לוקס טפפמק
 ודכלתו דסי סנ ססיכטיכ 'וכו ססימ5 ךורכ סיכויכעק
 ץמו דופיכ וכ ווס63 יבילס ןויעק דסיק סלט ודרפתי קו
 וכרי יכ ןכקי 6ל סו ירס 'ךדו סכמ סירוקק סכדקשקה
 םולק וגטכי סעוברק קרתוקס םקולרבו סעכ יכרפתמס
 ורנעיו וכרכופ דקודמס יביעס ןויעב רקפס גקכמו פלר
 רפסמ .ןי6 דע תונוכסתסמ סיכומ סיקלקודמה וילוכבכ
 פקוס מורוסל סל6 יככ וגככקו ככ 06 רפסמ 6
 *םלי לע 3 גסתמס סרוק לט סכוכלפמ קל יולו כעל
 סילבדכ ולקי רטק מולוקה תס סיפורס סעס לכ כס יב
 טפסמק ןמ קופרמ ולמעיו \פוכי רסס מכ ?סכ סכרד סז
 ןכ לע | * ןוסלהו תוקסס ןככו ןול 3 ותכוכתמכ יורה
 זתפר5 סכיכפ 59 ותרי סיקה רוכעבלו יסל6ס יפרו ולב
 ס6 תמוק .וככו סיריתכ סללמססס 30 כנדכפ *רומטסו
 סריכעה ןמ מרסר קוטלקפ הנקהמו ןייסה דע ביבס

 סכלס תומוקמב סרכד לפככ רככו ז'כ ןמיס ריכזיט ומכו
 רבימס יליכב בוועק ספ ןכ ומכו = + ןכ סירומ ןי6ו
 סקידעלכ יכ = = סרותס גיוס סקס רטס סקס יקדסולמה
 ספות יפונ.סקויקל דיע הל ווסו 65 יִכפְו תרוָנ דספמ

 ק) | ₪ 4 כל

 ךיוצ סיניינעד ינשו

 רמא כ



 רמאמ הרוחי לוק
 ."טבלכ 'סלדקטהס ע ךומסתו .(.קיכיל ולקע ןס ןקו )
 תיכומל סכס טז סיסי סיפלקק ךרלכ סרוכעכ לדקססל
 תכרוד סרותס סכמכו ס5צקמ רכוט תועדס קוס (וקז
 קופס 30 םוכימב ימרונו סדקמ סמכ ורזפכו ךספסס 6

 אננ .ןטיס ישיוש
 מט סס) + רקסככו ס6רככ י6=קס \ע וכו היכ סלומ
 ק6לככ 6 עכ ןוימ ס:5: רק'עתספ סופקפס ימימ
 קיסט .קלכ כקו ס כר סמ רתוי רלוכפב סו לדתסקב

 טמפל .פוקיפמ .רתויו ועירכמ רתוו סתוכעט עמוס
 דספס טרס סוס ר00רע7₪

 סלוקמ | קק6יכי) מוש

 .5כ6 וכמל לכקססו וכו ספ
 קלדקטסס לכלו יכימס יו
 :סרותל יס כ יס סילוק
 סיכימס | ילוכ1 סכמ6 כ
 סיכפַבִמ סרוקה סכע "למוט
 ןופל .ססכ תופי .ןכ עו
 סולוקק קלדקסססו ול
 עו ץוסכמ סתרמסמ ירקוס
 :קוד ןולס6 ןומכ סכ תו6י ןכ
 :ומיכסי קמכ ספרו * סכשתו

 כתכפ סמ:סע 50 וירכד
 ג >> 69 פ יטילסכ סֶרומס
 תו יטפטממ קוס עדי 'שסכ
 ופל ן[ז לככ וכרטבי סרוקס
 'ימודססו תומוקמס ףלחתס

 סיכווכעס. ןמ קלנסי
 עולבלו.סתכק לע. ףיסוספ
 ..תפסוקס ןמ לסוס *סקטקמ
 ףסוק 5 רמסוערבמס ןמו

 ;דדומ זנא ןכ רבדהש ןויכ ירזוכהרמא כ
 ינש ?רלא ץבקמש ינכרל

 היהיו 'תסנכו ארנב יארקה לע ונורתיב םינפה
 תלבוקמ איהש רובעב ותרותב בל בוש הז םע
 םיקדאה האמ סתמכחש טי תמואמה םימכחהמ
 עיגתש ?דמ התולדתשה עוגה םאויארקה יכ
 ותולדתשהש עדוי תצוהשינפמ ובל בטיי אל
 חטבי קולו ובל ביטיי תולו קרשקהו םגרבס
 תגרובה לצא קרצרנה אוה אוהה השעמהש
 רתוי .םכילדתשמ םישנא הברה םימעב יכ עדו
 בודעב ךחוא לואשל יל אשנ לבא ותולדתשהמ
 ורסאש המ ריתי ךיא תבשח'וצמב תולק אוהו
 / ;רתוחפהו הלקנה איהה הלובחתב ארובה
 ןומה ומיכסיש םולשוסח רבחה רמא (כ

 ;רמ לע םימכחו םיךיסח
 טכיזרזמ םסה ךא ?רדוחה ירשקמ רשק ריתיש

 טירמואו

 ךוטמס = רבשקו = * טרותס
 ויס דע ינסק לע וסכוטת
 תבוסת לע ךלק וזרו וסט
 גכ6 936 עב ןוט(רס וקפס
 קפלקו וז ןמו + וכו סקול
 סנ הוכס לע וקכוטת סתיס
 "גרו וספכמ כמ סתעו דחו
 קופס לע פדוס ללככ לכו
 = .1506 ררכתב יכ ו קפסס יכנס
 ישרקס לע :יכככס | ןורתי
 תרופ יכ ורקסכב 733 5
 וכל ול 5ע סתולט תמש
 ופ6ֶכב בג לכ0כמ0 לבכ
 ₪וק קלוכעב ותולדתפסיכ
 ו6קסס ןמ .רתוי תמ6ס ופב
 כט6כ ל ורכווסס 'יכפס :ןמ
 סנסקכ וכל לע קלע
 י8רקק'וכדקסס ט6וכ סיסט
 ,'ג ובפרק .רפוי = סדוכעב
 1ע:סרוס וכו סז .סע סיסי

 יכ וכממ ערבת לו רילע
 סכופט סכ ןימ6קלו סלותס ירקפ לספסל כמ קז סיס
 לוד גס לכ רעו ימוככ רוד 5כ ימכחל כג רתוסוי'ס קמ
 "ומויכטב 160 סרוקס יטפסמ סויקל ידכ סינייס תופעל
 סיפוק :ססס :סינייפס ורוזטיו לופס לומפל סופלסיש
 טבל 3ג- סקפ רפוס ןכו סלופל גייס טעו סמל כ
 = מע פל וכממ לסובס כס ריתסלו סלוקס סטעמ נק

 ומכ .עוודל וסודימעי 55 556 דקש ערו(מ ופנו.דס8 <
 סנקכסה תזכו טננט תשרוקכ טכטמסרפ רדסכ וכר0יכש
 ופכ :נרו6מ :לככו טז לכ גקכפוו 06 סרוקס דיפ
 יכיעס ןויעס ץוכק וילכד ללככ סכסו . + כ/וכ15 ךולכק

 = =: ככקס לכופ .קולוקס סכדתטסקו |
 רכסק ירכד וכו סדומימפ ןכ רכדקפ ןויכ 3 ]מיס

 סיספ סמכ וקוקל וככל 0 וטס תמדוקב |
 < 'ופרקב ק6רכס קו לקטסקמ ולו ככ ןמיס וילע קפקפמ
 "'וכו םיפדפסמ סתופ ספול יכל יכ נקכ ס ככרסמ רתוי
 ןוב .ץכקמ יבכרס םיחקמ רכדס ןכו ליוק רמ ןכ 5
 "וכוקס סלדתטסס ןיכו וילוכגכ קדקודמס ימידס ןויע
 יככס םדקפוקכ ךרוכס יפכ .ייקס דע 'ןקוקומב לימקקצ

 סלינו ססמפכ סיקנ6ל ותדוכעס דכמ כב יככלס ןורתי
 'ומכססמ קלכוקמס ופרופ קנכימסב ותעד פוכימס ינפמ-
 סכלק סימעפ יכ עדיו = :ןכ 65 יפרקסז וכו סיקעולמק
 רכו תומדקס יפכסו ורמלכ כ ןטיס סקקפ ועכ וכו
 וג ל6טכ .לכ6 = : וכו .סיק5שק 36 ככקקסל סילדתסמ
 לס ויככדכ ורכז ןמדזכו לילוס 'וכו בורעב ךקול לופסל
 וכממע לע וכסכש וב לקכ רכד לכ יכ ורמסב טמ :יס רבס
 קסרכ סשו בוכע +ע .וטרל קוטרמ םוקכטכ םמקססמ

 6 : "וכו ססכ כיס רכל
 : סלןתס וכוסמ בוק לר'וכו רשק ריתיפ אב ןמיס

 רופוס .קוסלמ :וכו .ובייספ קונייסס ןמו
 - ילכו דכיכ'פ ןוכוריעב וכינס *ךפסבו םיכרס תור
 לטו סלכ 6 :םינרעמ סוכר לס תיסעכו דיסו לט ריפ
 סבמרס'יפווכו סלכ ת0'יכרעמ +0.דיסי לט תיסעכו בר
 וסככי סירעמ ב 03 םופכ םיכָכ לס ליע וכ וכלכל קקעס
 < לכל טוע ןוסמ תוכטס לע ופכיו קססס לע סד( יככ
 6מ5ע7 סרב סר(יכב וסטקשי כש ידכ דח6 בורע
 ימטסס סקל ריתקס סוס בורעס יכ סיעדוי .סכיפ סו.
 םורוע 652 רויט סכממ סיכסמ סכוס .ךכיפלו סכוקכ

 לכ



 רמאמ -  הדותי לוק
 וכ :עילוק5 טבידפס סע רויפס וקו שזתטו !םרדכ
 וכ .וכעידוהו : סָסּומַב םימשז וכ ריתסש וס בולעס

 30 .סויס יה 6 סוכר ל ןכל סלוקמ לועס קיקתטב
 סלוקמ סיטפ ומכ סיכפ לכ לש רויסכ סכירכ יספ דופי
 דימו ל ספיס 6 6
 תוזעל רספס סיספ סדוקמ
 וקכ רש כ.סלככ לס( בורע
 50 וסכע וס ליפס סתיסש
 לחל קקפ סל םי קו סיבל
 סיגל 30 קיס וליפס 3
 :ע וכו: רויס סכיהכ סכיס
 ספ :סיס 6קוירכ ק6ז סכס]

 50 יס ילקו סיכר לט ריע
 לס חתפ :6%ל יפו סיבל
 רק6מס .סלכ .ק6 סיבקעמ
 = יטפפ יכסל תסלופמ סכוחש
 ירכדמ לגלל סמוק .סביל
 < ."רכומס סכטמס לע לוויכ ףיסוס ןוכורפ תוכלקכ נסו
 'ס דימת .סכ םוסכככ ויס 60 דיחי לס רוע סוריפ 3/1
 סמול .סכישס יכפמ סר סכוטס כיסו סל יכב לס וב
 סירויד סב ופסוקכמ סיכל '3ס תיטעכו : רבלמ 5
 כווס, סוס 65כ סלכ ת6 סיכרעמ סיקוס סכ ועכקכ 6
 פעלו סט בקכ דועו * )כ רוחי לט לכסכ יס ילסמ
 תל 'וכרעמ ןיש דימו לט יס ילסו סיסולכושווטעמתממ
 ונרעי סקס 'דועו סיכר למ סיס קלחקמו לי6וס לכ
 5 על רוסלו כר לס 6יס ירו סיכל לט כרעל כי תסז
 ופוסו םכ קרוק סכפסת לס רויס "לכ סיבר לט ריש
 סקל ליפס םוריעסמ ועדיט ידכ רכוס וס ירק רויס
 סוקמס ילקפ כ סועקופ סיכלס וז סכולעכ לטלטל
 ו 5% יכ סילטלטמ ןישס ססמע ףסקסכ סל כקסכה

 מקש סיִכוסל גלסס ךסמכו = *:כע ןמכעלוכסו ממ
 קל .ליעומ םיבר לס 6יס ולקז סיכר לס ריעס רמפש סמ
 ל ריעט סורומ6 :סירכדס ןי6ט לכו כפכ 296 רויש
 'מורי ןובכ/8ל סתושיכרטשפ סיככ לס יס ירסו סוכל
 ןכ לע סלותס .ןמ קכסחכו סליככ ולועכ סוקוקללש
 לומ6 2: = *5ע סונמס לסת יקפרופ רס6כ תינטרכב
 135 סנו :ככמס .ירבל/ולמ6כ סזכ סל 'לעס ססשמ
 13 .ט6לטט בורעס לעוסז רט סכסו *ךינפמ וקפסס
 סרותק ןמ-לפס ריקמב ססהי \סז יכסמ תוכבק מכס
 יובמל 36-רכקל .טדע 'לוטטכ ןכ ס6רכיסיס לש ספ
 רוקו ךי6 תמלוקכ 36ספכ ךלמ לט וכל סוד סיססו עו
 %ררמ .סזכ לוטלט סכמש וב לכס ורכלס סמ כורעס
 סז ןוש כ ועידוס סכסו *  לי ₪7 709 קול 55

 זרוגזיסה ןמו יזררותל גייס  ושע םכירמואו
 .תרושרמ הסנכההו האצוה 1 ורסאש וגויסש

 הרסא אלש המ ךפהבו םיברה .תושרל דיחי ה
 לוגלגאקחה גייפב ולגלגןכ רחאו הרותה הז
 סכלדהשה למעל בשחת עולש יידכ/ ?דחורהל
 םרא.ינבר חור היהישו חרותבויספומדקשק כ
 תצלא אוהה חוירה לא ועיגי-אלו םשמחשהב
 היהתש ידכ בורעה תושע אוה רשרהו תושרב
 ןיבו רופאה:ןיבו ירמגל  רתומה :ןיב קררכה

 גייסה: >>

 גפק | אנ '/ מיס ישילש
 ג רכו סכיככדמ 6וס קל/וככתכש-ומכו קרופט ןל קר
 וכיורמ6 ססו/ולמש סק ךכד לע + * וכול ןכ לקו
 לובלב לב במ מפ רעו ללכ סרומס יפוכגכ ועבכ 5
 'כםלכס .לוטלטס-ודי לע ריפקל וקו ססולקל כולעק

 לכ וטע הוו סקנקת קמסמ

 6רול סמולדתסק 60 לט
 .לומעל לוכי רוככ בור סוקוו
 סכותכ'תולדתסס רמו - סב
 כוס קירות סלדחטהס:לע
 גסקס רסוכמכ יטמןמים\ףומ
 פוקו :*'וכו תור וכ סיסיפ]
 .ןעמל- סבוטליסתפקסס כב
 ."םיקוסול דומעו סלככו סוול
 םמתססכ בגוע תבס (רקל
 שיקו סכרכ ידב קיכל פיכמ

 +5 סכמרקיסעטכ וחש | >'רמא יבכ =
 "ב יכסכ ךכט טיסו 6 עא
 ממפ6ס סכלבמ סיס ססכוטס לכש פעל :6רפ טז קקיבש
 פוגכקל ידכ :י'סורסס 55 'סמלו.- טי בכעמ סקוסעל
 65ו ויכפס סילסיו כריס סמ לכ 6יכיו ךילווו טז מסקסכ
 + כו סככס היסקשילכ :'3ע סורוסס וידיס יקכ סיסי
 פוססב ו גויס רפס סזק גייס יס56 דובע סוס רמלמ 6

 וכלספ ןויכ ותרמשמ ורמס יכ טכב סמו תרכזכס '(כוסס |
 יןריעס יע ןכ ירחס וריקס ורסל רט תפ יכ יכרוס( וכ
 תכקתב וליעוס'ברקפ ךל עד * וכדנכ ןיסכ סנייסילהו

 .כמלםס ןככו'וכו ירמנל תומס ןוב ליקבמ רכס סכ רט6 *
 שוק כל ןמיט ףוס סכרכ ופרס רט טיכייכעס יכש ןיכ
 .יכטקו סוכקככ וילוכב לע קדקודמס 'יכולס  ןויעס
 יכיוכעב :יופלס .נויסק לע רועסל סורותק יסנדתטסס
 יכימכ סינוכנס .רוכפל 'ומוקממ | םישיסכו לכ5 תוכמס
 ףככ וכ ט6ר קולק ססכ .בוסכב כמי רסס ויקולזכמק
 < לוקס ירכל ת סיקס) :סיסכקס יכטךרוכ"סס רכה
 :טוטכפ סקמ '6ס רדעסכ יב לעו סלע טומס 359 סוס
 .סוכוקס סלדפטקס 5ע ורוק ל וכימכס קכסו = דקפתו
 .ןכ ירחפו :נייסק ןיבו 611 קכס'פושוכול בייס וטעס סמכ
 . סוייק3 יוופמ סוס סנפ קלקולמס מילס ןוועט לש ולוס
 קוקס ןיכו קוויורופטו ורזסס סמב' רכולמכ סרוקס
 5ע .סרומכ בורעס *ע טז תופעסל וו סכמק כרמל
 וכוקסס ילופ וקפס .זושר'היס סלט ריעספ + :* סקוסל
 ןולכז :ןוקמס .סזכו :כוס6ק ןיבצ סו סדי ספ וכייככ
 ו6רקי כ תכס תטודקב לזלזל רובי לט לקרטו ככל
 לק: ססעמכ וכל קוק ןנגמל סטו: \* לכובמ'ט דקל
 סירוס :97תטסַסּו יכיל ןויעט ךלוט 5ע סרעה וטכעב

% 
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 רמאמ | הדוהי לוק
 לז ןכ לע דס6 6מוכב סנווז ססק סכפס סקויקל 6
 "רומי6 ורוקססכיעכמ6 'ע םרבסל 160 רכד רטפ יעד
 דנט הכס :יכ סמוסו לע סרומס כורעס :ע ס6נוקב
 * ויס סוסמ סירותס  סללקשהס ךרוכ לע ורוק סרוטי6

 גנבנ .ןמיכ | ישיסש
 טוכמ סט סיסי וככברב דימעהל וכ6 ט6:(מלכ תוכמס
 וככויער .דירטסכ וכ ןילטסכוובסו .תיכמס לכל ללוכ
 כוכזס סולו תוכמק יטפסמ יקס ותוקיריש ןינע תטקככ

 סכויכע  תקמ6 לע .דומעל ר6מ ססקי סיכר סילכל

 ךרוכ לע ורוק סרתיס לכל
 'רופק עס פנו יכידס ןויעה
 תלטכתמ ויס 6כוק פיס
 סמ לע ק% תויכ ילכ לע
 רתיסל וכרזסו לי6וק ךמסספ
 (5 ולכו קכוט6לככ סלכוקש
 ןכ לע סלועמ גייס סט הי
 בוכעס פוסל סזכ וכונה
 רוס6ק 50 ררועתכ ולי לעש
 וכול .לוסק לכדכ ופרס
 רמלכ 6 = * סגוקכס תוסרש

 טרכס סיסק סזס תוטרב יב
 ו 550 ילמגל רתומס ןוכ
 וכרכוס 65 ןככו .5כ ולספ
 ןיכו = =" רוקסלו רוזסל וצ
 * ומנע דכמ ורוס6ס רוס%פ
 וכ 650 סעכ ייסס ןיכו
 ורמבל ולקוס לע וסמספ

 אל לכא הזיל קיפסה רככ ירזוכה רמא ככ
 בורעה 'כאלמ ילצא הקזח

 * תויושר יתש ןיב תרבחמ היה תש דע
 וקוחכ הקזח אל ןכ סא :.רבחהרמא כ

 (-הדלכיהועמה ) | ךלצא
 ןוממהו ופכנה רתה ךיניעכ קזחה סלכ ונע (ל
 השאה תרתהו'אוצ הוןינקה תחיקלבידבעהו
 יל אהה ורמאב תרתומ התיהש רחא הרוסאו
 ורמאב הרופא תיהש רחא התדתהו תשדוקמ
 זררותבשיש המ לכו  *:שג ונתו ומתחו וכתכ
 ולח ותמלטקע(ל םכתמלשהש זרממ טכינהכ
  (םירבדה ןמ רבדב וא :בישעמה ןמ השעמב
 ןהכה רמאמב היולתה תיבהו דגבה חערצו
 השודקה הלח אל הנכשמה לכו רוהט וא אמט
 החישמהו ןכשמה תא השמ תמקהב אלא הילע
 השודקה הלח אל םינהכה ןכו החשמה ןמשב

 ורט0ו | + רולכס סמעטו
 יסקכ סימליסס \ךרד ימיזת
 םתכפ סמ ד'ע\ בבל רסויב
 6לס סיעת .סיסו לע כל
 יכ = כע קלימס סל למ
 .תכס ירססמ סקל וס סכמ(
 לוקסל סיככעס| ססל יכו6
 כ סהימעט ןיכע רוריכ לע
 * ופעייו קיר ידב ועניי
 הכזוסכ סכיפ ודידיל ןתי ןכ6
 '5 ןימ5טס יכרסייקוכמיסס
 ותסקסל ומיכסי 3 סל טופי
 :רכסל וכ וכפ ל סיסי לזו
 :ספפמל לעמל הומעט וכמכו
 :ויספו תבססל וכסכ עיבי 5
 סיזיטכ סייק56ס סיבויכעס
 ןכ 5ע קכרש ךלקתמ וכלכפו
 סעו טפט סכ וכולל ויסי
 וכילס ונוכנ טפסמ תקסב ינמק רמכע :פבסטס תויס

 יור ופויס 'קמכס סקר יב
 רכז סלקט סילופס סל7תמהס יקח גייס וכ תוטעמ
 לז .סיקי 5 רכודמכסכס וויל ריפקל וכוסיס ע6ו
 פיסוס .תכס תכימטל סרעס סו לככו סתופר תלוזכ
 סיס יכ רמי ו6 = + גייסס ךרוכ לע ס6לוס וכ סל לכו
 קנס םפותט ע קוסרס קודס6תס לע סרוטס כורעס
 (וקמ ירמבל רפומס ןיכ סוכ סרכס סוקפ ןעמל קלסכ
 ' פומלכ ףוסס כולעס .קסעב וקמנודל רס6 ומכע יס
 ןקתכ וכוימד תקסרס5 רפ6 טלמומס לכ רוסה ןיכו
 סוקמכ : גייטס ןיכו וקוכככע רס6 סוס .סוקמכ כורעה
 לע ותו6 ףתסקס בורעק רדוס וכוקת לע רס6 וקכע
 וטנקומס קרל סוד לספב ופויס רומק רקס וסרכ 6ריש
 <: וכרכל רפסכ סז ךרלכ ןוינדס קלסל ךרכוה ןכ לע
 לר יוכזכולעס תכסלמ לכס סקוס65 = בב ןמיס

 םורטס תב0למ ןיבע .סמ-יקעדי 6-
 קלובסקס וי6 פוסק ןפופ סויסבו תויוטרס רובס 6
 ופיסכ .תופר ףוקס לע קרומ ספעמ תויס סע יכ וה
 סז 95 ןכ 596 = = קנסכ קלט ספקקסס +ע 6 קושר ו

 : וילע ךומסל דלק סעט וכלכסכ קזס3 סוס ומכוס <
 כו ) סנכ טונס ךלכ%. קוס 655% בג ןמיפ

 סכברסכ תוכמ סמכל סכוט = םוילע
 :הווב .יככיקו ורמסב וכ יסיכסב סט לככקס רככ סקל וזו
 90 סוס רדסס ליס קלזק סדונעקמ קכוכהפ סלילס
 לוכק קלכקס ימו וכו 5לפכ רתוו שוק למ 520 ויתרסו
 קוקס :'וכו סועמ פוס ולכטב קב סכסתיס ילכמ סלט
 .ףיש ןוככ סעט רוריכ ךתכוסבכ קזפפכ ס6ס"'כו ךיכיעב
 תוירח .סקל םיט .סיסככ קפכקס ס) ספ רדוס ןיכק יע
 .לָו שלו וכו סיפטלטמס סקו = ןוממו : תועקלקס ססו
 סיכרדכ קל ללוס ןיכקכ הכקכ ןוממ ספונ ןיספ קורטס
 :סלומקו \ :ויקוקולמכ רפוכמכ סריסמו סכיקכב סירסק

 םיכטכ סמתסס יפל רלוס ןיכקב .ןיכקס סע ס35כ 5
 * הססס קרתסו :ומד םירוסמכו סיכופככ וילבדס ערממ

 : מל סימוכל -תלקומ סקיסס רס( סלופלו : סוכל
 !קס תומורכ טנכ קלעבמ יפפקל קסכב י זכו קתקקקו

 קט ןהכס ק*מכ 52 :'וכו רבדס 16: לכל קרוק סת
 יבס ערכו מסכ ןטרפ רכז ךומסיפ טווכו קוקט ו6
 :םנועפ םיבסו דגבס ערכ קר תיבס תערכ רכו 6% "וכו
 :6רק וללככ ןכטמס לכ י'וכו סככטמס לכו =: סולו
 . ףפלכב .םד קייס לכ ןיוכב סכויככ 5רקכפ ךרדכ סככסמ
 (וקמלב וסיונכו) .וסורופ ףוס קל פרקי רפ6 עפ קו ימ

 רפסכו 0
4 



₪ 

 רמאמ תדוהי לוק
 בכל סכומפו .ןיכעס וכסרופ * סבייככב סיכלמ רפסכ
 ריכ56לו דוחעס ך6 עכ6כס3 ותיסר סזב זכויכ וכ יכיש
 וכוכמ .סזךרד לפו  *ויפומוקמ יתעדי 65 יכ וססרמ

 רפק | ג3:ןמוס יכולש
 ןמ ג'ק דיב יטפטע יכז6מו םלפב ספפ רועיטקעוטמ
 קעברש ספויס סימעפ וכרכו רָככ * עָכרְסס ,/סיפכטס

 ומלסי רבל טעמכו :סקיפויכיס קעפרְק סע תוקוסיק
 סכרעממו םמט קרזממ ועדי ןעמל סכקכס 6קכ קכרעמ םכוק סכרע תומלט .סכמש יכ לספילכד טעעכו וכו

 . | ןופיבל סכלעמ( קמ סיעסי)
 סכיולהו .זרפונתבו םיאולמב ת4לא םכהילע ןיכע סדק רככו ( 1%כ סל)

 "יאמטה רהטו * הפוגחהו קלקטכ לכ הרהטהו סיקש ומכ ןלמלב 1כ יס סו
 זרעלותינשו בוזאו הרפה רפא ובש הדג ימב = 6 דע 'וכו ןכזמק ססעעכ
 זרווח סכירפצ ינשב זריבהיוטחו זרא ץץעו סדניתס תמלסס .םייסתסו

 "רופפה סויב תונועה רופכויאיהה הכאלמהו - 08 [-
 ריעשו כ = רו 3: : ו
 , /רכרבו וב םיילתה .סכישעמה סע לזאזע ןכה6 יפכ לע לכס קא ןתי ינב זרב 0 .- - . הש .ןרמ6רקכתְ וכ לפ יכותכב

 ךכרבי רומאבו וידי תא ןרהא אושנב לארשי 'פוכת'תופ ביו ויככ יפכ עו
 הרלאה םישעמהמ הרשעמ לכ סע לח היהו'ה וכ ויכבו ןרס6 לע 0 יכמל

 תרויוהב :קררותה :יפעמשכ יכ:יקלאה ןינעה ורטלכ עבפרס סט ר0יכט
 ןיאו םצרובה .תראמ תורעושמ םלכ תויעבטה ויככ! ןלס6 ףיכס סתוס ףכיז
 תויגה ה הארת רשאכ םדו רשב תלוכיב'רועיש :סיזלק תו ןרס6 ףיכילפלכ
 רוכרעגו תרוגזאתמו  תורעתשמ תויעבטה > לן לס" לקלל וולה
 ומלש+רבד טעמבו עבראה עבטה ןמ סגומהב םוונקווכקקל ווסל ותעלמ
 7 סכוכסו * קפוכתקו סרסטב
 ;ריזאר איה רשא:הרוצה-םהב לוחחו ונכתיו %  םקולע קפוקקה קל יכ
 קררוצה:גזב לכל היהיו סיחמצו םייחמםהל סבייכפ ר6בפכש* סיקסס סש

 הארתיאלה דספי הבד טעמבו ול היואר איהש קל 'ץעפ קכו ךקולעסב'פ
 : וא;לודג םוחמ טעמ הרקמ הדיספיש :הציבה  .קלטס יע ססינע סזקרקטב
 חוהפאה תררוצ לכקת תלו ?דעונתוארוק סולק 6 :ןלסל ו -

 ערוכמ'פ ורמסכ + וכו כס -
 קס תיִכְס תל 0טס) חלו
 תעלות יכטו 6 ץעו סורפכ

 קבפפסמ סז רכוו "בי: 116%
 סמלו * וכייכעב רכס קורזס

 הז ימו תומלשה לע הרוצה וכ לוחתו תועובש
 ןינעה םהב ליחוש דע שעמה רעשל לכו: ךשא
 ועט הז ומכְו = *ודכ+ םיקלאה םא יכ יקלאה
 איימכה יינחורהו סיימכס ג ( א מכה ירעב )

 תעוכ ןורכז טיממס  רככש:
 כומ6כ .וקולו טועימכ 076.
 ופרקט ןיכע סתע 01 מטס.
 לקטמל פו .כוקכס ממ

 זריעבטה שאה ורעשיש ובשח | סייקכְה (כ

 המ םהל ככ וכי ןינעה הוהיש דע הילקשמב
 שא השעת רשאכ םימצעה םהל ךפההו וצריש
 טכדל ןוזמה ךפהי רשא םייחב יעבטה םוחה

 ולב דח6 וק לע דטועו
 ףיסוספ ןיש וולע קנסתמ
 ןעממ  עוקבל .ןי6  וכממו
 סו:6לס סלומה וילע לוק
 תקדכב | יונס סכייכע יב
 :תלקטמל יעכטס זמ .יווס
 טטיעממסו ףודעמ- סכרמס
 סקיכשל סופט דנו : ריסקמ
 : ססילע רוכס לוס קעיכמב
 פכז לו + סיחעכו  סייחמ
 ל יס .יטימסב וכ סי(לוקס
 עויסל 136 סכייכע .קפוסי
 סיפוסוליפס + פק, עד
 סיינומ סקיעבטו: ספוסכס
 תורוכ ? סיפירכ ספ 5
 רט לו ימו :'וָכ קוייק6
 קככ ספ וכו לעשל .כוי
 סייצכטס סיחכדכ :וביְיְב
 סווקלסכ לז. סלקוש שב
 רעסל ספ לכו" ₪
 *וכו = סיתו(כק ;:םיסעקל
 ןמיס קז תמול סדק רככו
 זע .ןמיס .ןוטסלב סנ גב
 לככס סתלוו ומוקמבו טעו
 ילעב ועט סו ועכו : ורכזב
 ספ (סיימכס (כ) .שייקכס
 | סשימיקל0ס תכסלק .ילעכ
 סת סובֶסב וכססי 6
 סזק ןיכעס לכו בה עסכס
 ורמסכ .1כ ןמיס ר0כּפִס
 ומ לכ קפרס וביל .רככו

 םירכדסמ רבדכ .ללתטקס
 רכטו :'ובו תויח'ילפכ ית
 קז[ קוס ז קוקסוטקמ םדקמ
 ת6מוט לע סולפכמ ויסס קילס ריפסו רפ 'ע סנשכ
 רמוס וכ .ךסוכק ןקתפ יולל ןכ לע ויפדקו םדקמ
 'ויעכטס תויוסכ סרותס קסעמ יכ :וכו :010זע ריעפו
 : וכרכ לכ רפכפס סטו 4כ ןמיס סלע קו לכמכ וכו
 סכייכע יכ ןווישו ועיפ ןוטלמ תוכ\(תמו תוריעתסמ

 סוימכק ילעכמ = סלסה
 ןיפש וטעמכו וכו קויכסולס :
 :סע וככתכס סמ סר סתעו .> קפסול ךרוכ וכמ
 ןולכז יכ ונלס .סורבלס כבל ךרוב 56 ךקמכ וקפו
 ילעב .סס * וכו וכטק סיימכס + סקיכסל קלע דק[
 *עפ סיכסוק סקו .קכופלר .ריכוק למ6 קסיקיקל(ק
 6סקסו וכרוט קע סקַל קווקי [(וקק לעוטטס סוקק

 שש

 רשבו



 ןמיס | ישילש רמאמ | חרוהי לוק
 כוס סנע3 קטסכק סנע סקכ ךפקק תלעוטמס (יספ
 !.* סכקכו פכז ם6 קיסיו וכליס סמ 06 סקל לוס

 סלועפ וכ קירכ סקפועפו סוס שסכ 6וכנ) םיקלוטו |
 סעוש ועפסו: סקכוס3 קיפסמ רועיט ורעסל ולכוי 65 |

 ספ וכו וטכמס וכויסב

 | טופווסקו רמשיס ססכס עכטמיוכס )כ רמו רוזבל
 \ יפפויסט רשובלו סטוטפ ססובה סיקה וכו ןכוסלפס
 ןומע חירכהל קמפוס ךכדכ תולוכסק סוטוע סקלטמ
 | בכבל ירפמ סיטיעט דע : סדי לע סיטעכק סילק

 תווצמל סיתרוטו סירביאה ראשו םצעו רשכו כ ןמיס סמ .סילכוומה
 ואצמש תרונויסנ שדתוא ועתהו תראזה שאכ רטכ% סילוכלס = תיוקמ
 סדאה אצמנ רשאפ סרזעשמ אל הרקמב םחה א ןמ "וספמסמ ופלוזו לקבס

 תרלנחהרהו םחרב ערז תנכשה תחנהמ היחנ / 0
 ;ריהש המ לארעי ינב רע םדאמ רעמש רשאב דע לעוטל סוס דכמ
 וארהמ תוככלקכ סקל ספעכ ('כ 'הנברקהומ'מהל ל 1 , : 0 ₪ .(םכ "וסותפו קס סיוסב
 םנטא הלחתהה יכ וכשה תויקלאה תותואה ב 0

 י ל - 7 תואה ועליפ סע" יכ וכיכי
 ויה סנמא יא בנהשו שופחהה ףקחמהמ אוה .ןפכמ - ועדי 65 ותוטמ
 תוצלרפה סיכיקמו:ץכ:!בשחמז םימכוחמ מכה ןפופכ  תרעושמ סייל ךיש
 תוכברק ןכ פםה'וטעשישרווקז םתשק הב סה שוקק .םוליסס .וכלק :פיב*
 האיבהש-המ זפב םיבבוכ זטכמו ועו" םיתעב וכלל קישר וקלי 25 ךי6ו

 סתרימקכ סור וטעיס ומשס'

 ישעמב = ותמנוד לולוקפ

 סתוק וקכנמס 67 סֶקיל*

 . סז וכ סלועטמ 5ל סלקמכ
 6לשכ סרקמכ ןויסכ שלק*
 וטדקפס ךפו(ו ולועיפעל*

 ה! לק סוס תבללמכ
 קמול קז ןיזט ו רעוטמה
 תיוספ  וקוכסנקמ סמל קר
 תככמה קסכס ידי לע דחק
 סלשכ .ןישט 'טקלכ עז
 יקל ו לוספ סוט לוכ
 סי: 536 לעופק וכילקה"
 סספי רועיט 5306 עפתמש
 וסל קושי פי63 .סכלעו

 כועס לוקס 0 דלוס קרופ

 5 יכיעמ סלעכ וס 650 =

 לומלכ לש לכוי לו יא
 -ותכסלמ ןיכעל סמוסמ וכמי -

 6301 .סכע 56 סנש ךפסל
 ו ?לועפס יווט סי

 ןישועש .דע תרנטקווםישעמ:םע.םתרבס וילא
 "ורופסש קוממ הֶז תרלוזנ -םמיככוכ ל סבידפס
 רשאכ תרומשה ילעב הלאו : *-רוסא ולכזש כז
 השעגו הכו: הכב רברש א'בנו איב לערעמש
 . אוה אוחה רובדה יכ ובשח השענש אלפהרד

 יב "עבטומכ השענה ןואו ארוחה אלפכ הבס
 .ךנוא סיועבטד:םימוה םהש-םיירגתהםישעמה"
 : הארתש דע והנה םככשחתו םתועונת עדו
 ול דחיתו םעיממו םגוזונמ סמורתו- תדלוחה
 םלועמ .עמושו תרייה: אל סַארשאפ תרלוכיה
 ונממ הדלותה תעחז אלו רחעדי אלו לגשמ
 השאה ירביאבש רוטכה לא קקזנ ךמצע ארתו
 תרוהיזחפהמ קרתברקב שיש המ עדוי התאו,
 תויה: תועירגהמ השאה לא תועממכב שוש המו
 וחת ולא הלאה תועונתה:ןיא דמואו אלפנ

 ןועגה 7 , ;1

 ומכו סכרע .תכופתמ לע

 םיפפס .תומע .רלול 'סכור
 | .פטקסס ילייכע לע קכלס
 | 961 = : סיעעה תכ6למל
 | סנט לל "וכו תופס ילעב
 | מכ קילולפ .וקפ ונפש 6
 | קרוס קמ יפלו סירכוכס
 | ןק ןפסכ .וירסדמ .סלגככ
 | רטופעיו סיכעל קלי סל

 | רכס 'תעד .ןיסס טופס
 | ימויכעכ = .ןימ6סל | סטוכ

 | טיפס קוקו טל ספביתכוי
 | לוקס :בתסט | סע3| ספ
 | סכמ6 "כס ב פ ןועללפ'
 | רירּכלּכ וככוכקסק כוט סע
 | 5% לכ כ ןפיס ועיכלכ
 | ספל קזס ןויעכ קוקל יס

 ךרלש ססל סמודסו קוממס
 | סיוקתו = * םכסו רוכדס

 | רתעל" סכורק וכ" ךדיב"

 | ךפססייכע תתזיספ ןיסס
 ככ ןיק סצושו רומק תעל"
 סט וכ :סריתס :תועוקעה

 וסכת קפסוק סע סכ'ןימסק'

 | ןפ לע יכ סוס: סכופס-
 - לועיקס סח לוקו סק רש"
 סלוקטס טפכס קכטסש לל
 ןפכו וכו סיכ6למל סולק
 סס ל:קכ" סכויכע ןליקלס
 ףולכ יקלב ספשב סירמ(כ

 סשו * סכז סלוסט סכסחמ -

 סורלס לע לוטיכ וכעסוס

 קסעכ סיקט סמ =: קרכזכס (קספב ולוזיכ סלטוסט
 קרוס סכיפש סקיס טלו עס = וכו תוככלקכ סס5
 'קטקסכ ססס ו6לפס סיבססמו 5 וכ ןץיס יכטכ רכזועכ|
 סלי 52 יקעכס סי(לפס ןימע קילכסל סקכסס ךרד5
 <. סתטקסב תובשסל סיכטסמ ויסס וז 6קסכ יפל סכופס<
 ףופקייכפיפע סור לופו קכסק תופס ספכ דיבוק

 תכיתכ סיס וז "'עבטומכ ססעמס ןישו : ופיב ססיכ

 ךירטספ וכל ןיזס רעל ותפרוס ךיפמק רשל3 סעט
 וקכנ-יכ וכתטקסל סיילוקק סיסטסס יתעט ךרע 6
 ויתובטסמ ורכבט ןכס לכו וכיטטמ יכרדמ בטס וכרל
 ןיל סלועל יכ רמוס רזג סתעו * וכיתובסקממ ךלבפי

 ועכט לע בכוס 06 עבטומל סטול קכלמכ-סמעכס
 סלכז סלקט סיפלתפתס ססימעמב וקיפכי 6 ץכ לעסו

 יפלו



 ףמאמ | הףו
 ומסויו סוילותה .סימעמס 0)1כ עכטומ לטפומ

 סירכלב קוס  ןוימד ועדי סכע6 יכ סרוק עבטפ
 סעורמו סייפ סיקל6 יטעמ ו56ו 156 יכ םייעכעש
 סל6ק 0 לפתי סקיכעמ ל6 = לככו  וככיכ 8

 . פק 3 ןמיט ישילש
 תפנק 1יל5 תקכל וכ רט6 רטדסו 61ו סילק 65 ויס סלקתב סורק לע סלועס יכ תעד ללכל ףכפו תלה
 פלוזנב מ ותענק תכוכט סטכ ךתכטסמ תימעכס
 65 לכד תרזטמ רומסכ יכ ע5כ מ רמוס ןויערס

 תועוכק | עדוי  יתלכס
 יתלכס | סלה (לפתי
 יטפשקו .ספועוככ עדוי

 רטוי תוביקכב סתולנעמ
 ט0ליס דע וקתל סכססוו
 ס  רמוכ סכול תדלותש
 סכויכעמ סכסמכס דלות
 ולו = לעופס 56 סת(כב
 לפיו וכו סניסכמ סמור*

 ולכל ול י5  תלוכיס ו
 5 6%  תולילע וככתב
 סטק כ 076 תכססמפ
 כז לע ולסס 6םכו *לכס
 קשטעמ עכטס | יכויכעמ
 ךכ פו קדלוקסו 5נטמק
 ה ןיכע ותעועל ?םכתי
 קכוכסו סוילותְה סיסעמה
 יעדוו קת6ו : תרפוכמ

 "5 סכלכפ סרכו טרת0כ

 קלוכ 6למ טס לקופה
 ןופל לקו סד )מ .סיפו

 זרשאה ןמ רלונ ךנוימד הארתש דע ןועגשו
 ;רריעוה תרזע התא יכ בושחהו ףבדה ךארי

 ןכו . *סלועה בושי ךכ ןויכ רצויהשו זיקס (כ
 םיקמה תאמ םירעושמה 'יירותה םישעמה סה
 ומרב ךלכלתתו ןוימדה לע שבכה טחשת
 וחותנו ותחדהו ויעמ ץרציחרבו ותששפהו

 ולאו ושא תרדקהו ויצע תכידעו ומד תקירזו
 םישעמל געול תייה םיקלא תוצמב היה אל
 ליקיסרע 5 םיקהורמ םה יב בשוח תויהו הטה
 רשאכש דע יכרקמ כ םיבלוקמ אל םיקלאה ןמ
 ךמצעכ אצמת וא שאה הארתויוארכ םלשי
 זרומולח וא ?רב ליג תייה קול תרחא חור
 ;רמ תדלות סה יכ עדת תולודג וא תויתמא
 וילא תקבד וב רשא לודגה ףבדהו תמדקהש
 רשא ירחא 'ומת םא ךיניעב השקי לאו תעגה
 ףוגה תולכ םא יכ ךתומ ןיא יכ וב תקבד
 איהה הלעמה לא העיגהש שפנה לבא דכלב
 ;רגרדמה ןמ קחור אלו הנממ הדירי הל ןיא

 * טכ לועוי 05 ןולעו ןוכסי
 קנללטק 50 ךעיבקכ 16
 'עעקס *ע סכוי3 עס ץיסס
 65 .סלכז סלקט סוילופס
 תוקת ס6  ךיכיעב טשקי

 סכממ סלילי סל ןי :'וכו
 בסל וכ ןווכט רטפ6 וכו
 קשייק וספכ ז9ס .תועק
 סכ וטלוט רדעסס ןי על
 גכ וטלסס ועכ סלועל
 וטרפל וכלב סו = * לכ
 וטפכס ותייפ סייחכ דוע

 6יִהְק קנרדקב ומע קלוע
 + ספועל תללוי קכי6ו
 וקויס תעלס לפסתב רי
 סטוכו יסוי 'ל5 .סיכסמ
 סמכ (כיקע יכר .קעדמ
 וכ לע ילפסב וקלסכמ
 15 (יככ ךכיקכ סוקי
 רמו6 יסוי לס וכו סליס
 ףוס עיגפ ןכיס דע ספל

 סקרתסתע דע :סורסק
 - למול סכור * וכו ךכוימד

 טומחפו רכלק ךףרי = : ךתומדכ ךמלככ דינוקש
 קפוסמ תייסש קע לע סז סלוי 16 רפול סכור * וכו
 6יסס .סרוכוק .קרזע סת6 יכ .קכמ?כ ערכו וב

 קמדקסכ יטימסכ רמובמכ קזפ ,תיעכממ סטס ךתויספ
 ךכ ןווכ .רנויקסו רפסק תמיתקכ .ךומב | עיכסה
 5%וטק .פ- סכרב5 סרכו סרז6 ןיעכ ס!ועק כוש
 טס וז יסיו כמ [וכ יכ ביתכד יזמ כקכ כר לקס

 ןמ סיקקורמ סק יכ = :סיככ ו35 דועעיו סוכ קוק
 ( סיכילקמו סיקיקלמ ץככו ) .סיכרוקמ 05 סיקכ6ש
 : רתוי סכוככ תיכטק שמ תוכוככ ןק'נכט ויס סעו
 15 * ןוכלב ןכרקס לכקל קלטמלת דרויס טחס קרת
 תולעותמ דק6 לז יכ וכ\ תלס6 פור ךנכעב (נמת
 עעודיכ | סורממ סור כירקוק 3ע ולעסב ןכרקש
 רקיו תיטלרב לכ עב(רס ןויכ קזב יעפו קוליעעס
 סס יכעלפ :כע תודיתעל תודומ תונועכ שי סב
 רטש סקק טיטעמה ירפ לכ קו לוס יכ לכ" וכו תודות

 = 05 ןתכמ סוכע ידכוע | *איהה
 סמס סידיעעמ יפ6 סלטממ

 טסכע וכ קמ יכפע ןקב עט  תולועו סופככ סככלו
 שס קלוקס כוקכ לם וטוספ יסוו יבכ שטכס קמ יּכ
 *יוו3 סיש 6לכ (יככ ספ ויבע טלקויש מ שיבכ לע
 וקופולטמ תחפ [יככ 50 ופדירפ וילע קסק יכ סלי
 סנ דכ 'פ יטילטכ סלולס סעכ ותעדלו = תנועה
 דקטכ רפפפמ (יככ לע טז 7625 ומיכססס עכלרק
 ספ רמוס יביקע יכר טכא6 *ופ6 ל רכד יכ רמחל
 סוכ'עב תופופו סיכככ סככלו סעס סבקס דיעעווסומ
 קלחפמ תפ6 ישיככ ריסט ימב 656 סכרמ וכיס ףס
 "בע וכו לווע ןכ סיככסכ רקס ישוככ תויסל ורזטו

 סכיקע יככ סנט ילס כבלכ רול רטפ6 ןידעס 6

 קלעס יעל סלילי 9קפס ובל לע כקו קתלע 9

 לכד ₪6 סירכדק סלחו = * תיקלקס קוק קנרדקב
 ןכויט יופכ יש לכוכק ע6עה %ע ס6ר'פ 6יכס סס

 לוסכ לע לטל טיפקס ןימסכש וכל קלילק יכ וטוטפכ
 ככל כושי .* 02 (יככל תעשתכו ויכרד 6 עמשוק

 סמע | 1 46 6 הוט



 רמאמ. ;הלוחי לוק =
 סיעמכ ותפומו תןתול קטעי רקס (יבכסט לו סופע1
 סזכ רכד סעלקמ לק סיעכפה תעד קיס לכל ץרבג
 סל6 ושרי 05 /ף6 וכ תויספ לס קקכ ףל גיל .
 ליקי יכ ףלו [כפכו סימסב .םיתפועו פוקוס טעו

 זוגהנרנ ןמיכ ישילש
 יטפמש ספל לע סישסוב ויק סקט סלותס סיפטוכ
 בע ןמוס וכעת ןוטלכ םדק סע ימ6ל סתויסל קלוקס
 *.סטממ וקספ ו :"זכו סיקילכק סק סמכמס י6כוכש
 סקיתונללמל ןקק תונמס ורסמ רש יב קלעמל כסומ

 5 טק | ישיככק שכב
 סיכפ .סופכ וי6 ועמפי
 סיתפומס יכ סוכע דובעל <
 לע סיקלוח ויקיס וסר ןיש
 רכו וקכעב יתמ6כ .רבד
 ככמ קמ ךרל לע 0 : כ
 רעט הלר'פ סלוקעק לע
 רוזיבס סלו6 * סט ןייע 3.
 וכפל קולג ותיפל ןוט(רס
 סומ רסכתכו י.סזוס כלב
 ןמ . ויככקכ5 ..ץכקמ \ וכו
 וז ןקו בכ קיס רכה .(כומ
 תיכמת ירפ לכ לז וכ 60
 ןוסו :ססע דעו 10 וקכוכ

 סופיבכס ןי6 יכ וכו וכיכיכ.
 לעו רולו רוד לכב סייוכמ-
 לק סכמסכס סלכקס ןכ
 ₪ סע (וכו וכולסק 6
 "מכ וילע זמלס ליתקסמ
 קוק קק6 ךישו כיס ףוש
 סטדפכש  קלובסתמ
 ףסוכמכ וכו = וכיקו 5
 : םי(יככס ועינקש : קש
 סקקע דחש ןעזכ ויק 25
 "ב ן[יס יעיברב "ממ וקכש
 לפמ6 סיעכסק. סל וקוקו
 "יס כ'ג כיס ועכו .סונופש
 תסבב יסכ> לע ורמכ סב
 סתלכ וכעסמ .סלודנק
 ורמש רט6כ סישיבכס 6
 "פסו :'וכז סוקסמ סוקיככו.

 םיקמה לא הברוק ןיא יכ הזמ ראבתנו * איהה
 תוצמ תערל רשפא יאו םיקלאה תוצמב אלא
 עלו ?רשקהב אל האובנ ךרדמ אלא םיקלא
 הכרוק םהה םירבדה ןיבו וניניב יאו ארכסב
 תוצמה וגל ורסמ רשאויהנמאנה הלכקב אלא
 םימכחו סיבר וא לבָא םידיחי ויה אל םהה
 יב ויה אל וליפאו םיאיבנה ועיגהש םילודג
 םיאשונ ויה רשא םינקזהו סיולהוםינהבה םא

 : השממ וקספ אלו הרוהה

 ינש תיב ישנא יתיאר אל .ירוובה רךמא לכ
 הרותה וחכש רבכש אלא |
 הכותכ הואצשש דע הכוסה תוצמ ועדי אלו
 רמאנו יבאומו ינומע אבי אל תוצמןכו 'רותב
 ןדכא לע היאר הזו הרותב בותכ\ואצמיו םהב

 ' הרותה |
 םימכח סויה ונחנא ןכ םא רבחה רמא קכ

 ונחנאש םהמ רתוי יעדויו

 * ונתבשחמ יפכ הלכ הרותה םיעדו* 5
 ירמואינא[ןכ ירזוכה רמא י>

 ם*וצמ םויה וגיה םא רבחהרמא
 ונייהה תרונברק בירקהל = /
 ומד ליבקו דצ הזיאלו םטחשנ יא םיעדו*
 ךיאו חתנ* םיחתנ המכלו וחותנו וטשפהו
 רישהו יוכטנו ותחנמו סדה קורזנ ךיאו בירקנ
 וב םיבייח םינהכהש המו וילע רמול יוארה

 השורקמ

 תלסלפט סקספכ 63 ורכוכ
 ,ז וכ סב קסמִמ סלק

 יכיל 5 ךמ ןמיס
 כיס לכ רכו

 ךירכד | סיככ 05 עלוו

 לט6 :יכְש יב יטכ6 יחכטכ

 "לע סלכקכ סרות ףכק ססמ
 סז לכל = סלקמ ומכ קפל
 וסכט רבכס כייכעק יתעדי

 סכקו .וכו ועלי לו רותה
 הלכקס תויס לע סיר ת6ז
 - ועדי 3 סלט קמ -יספכ
 סמ קלקס ת6זס | קוכעֶס
 סו רכדו = תולוקקב וסעי
 'ק ןומיס סיעסכ .פסב בותכ
 יש6לכ ופססכ יכסק סויכ)

 םיכְהַכֶה סעק לכל תוכ6ק
 רפוסק .(לוע 56 סיולקו
 לוקס ירכד 26 ליכטקלו
 למ6 לוק םותכ וסכמיו

 וכטי רס6 סטמ דיב וכ
 נב .תוכוסב ל6רסי יכב
 וצימסי רס61 יניבסס םדקכ

 בי ןטיס רקזכ ססו ירבו
 לפס (רקכ ווקס סויכ

 סכמכו סעל | ינוסכ סמ
 6ןכי 05.רט6 וכ .סותכ
 "!קל6ס לסקכ יכ6:מו יכוע
 סקכ רמלכו:ונו סלוע לע
 05 = סלותב כותכ וסנמוו
 םקיכשכ :סָזְס ןופלס .רעלכ

 סתלכק לע ךומסל 136 סס ילכ 55 "וכו ויס ל
 ווקס קל. = ותרכוט = שוק . סנהלמב ויק 0/6
 ס ופע קרופס 6 סי(פוכ: סיכקזו סיול סיכקכו
 קלכקס .תלטלש .ךלד ספשי דע סז5 סושי סעועשק-
 סרסמו יכיסק קרופ לכק סשט ורמ<.. ךרד ?ש
 סככ יטכ6 ססוו יכמ  תיכ יס06- רש 'וכו עטוסיל
 ויס 60 סל0כ סולטב סוטכ6 קוס .יכ..סלודגש
 וקמ"ב קנלי = = * סירס סיקכל רקש סיליקבש

 רכס וגו רכ כופכ (נעכו רמסכ יבסומו יכועע לכס יכ

 רכוכט קרותכ בותכ ופכמיו ןופלב דסי סכויכע ללכ
 ./0- הק ומקוטלכ קת

 "וכו סיוונמ סויק וכייס ס6
 סמ וכל קופסי 65 ןידסש

 ךכד .וכיכפ5  ריטיסל .סיקסופבו 070 .בתככש
 סקיטעמ יכפו6+ .סליקולק כולל .ןנוקכ .סתייסע
 25 :לוקמ סעעע  ףולכו .דוקב .סכקחקס .יכ

 וכולכתז

 זנ ןמיס



 ""תחוהו לוק
 * 56 קלוז סוינע .ןכות 55 תמו |

 ספולע תיסשרב 'וכו סכזמס וככ ף*  טנ ןיניס

 ג ןוניפ .םס רמלַכ תיכְס-וככיס סלק -
 וישו קדנוי כ עופו סקנו ובו יעיבטס טדסס עב'
5 

 יק56 חכומ תש ּוכָביִו וב)
 םלקל 706 סוימ ובו 50לםי
 תויעסל ולסק יעיכסס
 :לסוי 60 כיסו 'קל רלוע
 תיפסס סבו סט מכ כקו
 ויפו ויככ עושי רמעיו רבו
 :06למס ססוע לע בסל ובו
 "וגו תיכטס סוקל6ק תב
 'ק לכיק 5 סינוכס ולסיו
 לתיסס סניכטס רק[ וב]
 תיבה ןיככ וניסק .ססל
 יסלּוקי יכסו 1 יס סט 'עסכ
 יונס תשוכככ ןיסכנעו ןיככ
 :וכבו לע 8 סילכזו :םיבפ

 כפי וקל סעט -ןמ ולילכמו
 ירבו סכל קתקיב (יכיסו רבו
 קמוקס ןיככ ונופק כס)

 י "ביס הימקכ רפסב שוכב
 המק קילו "יי .ם ןמיס

 שם סכיזש

 לכטס ןיפט לכ = * תילכט
 לכוי 30 ךימו .סילע סרומ
 לדסל וקשקהו ולכטכ סל
 וככוו סלומ .תלוזכ סיכייכע
 קתייסעב :ךל* וז ךרלפ
 ופוכס * וכו שכ + תומלסב
 לכ יכ תובססמ .כומסל יכס
 טוס לע ל0ק סירכלק

 * תונוכתו םידגכו החישמו הרהטו השודקמ
 'תומוקמו סהינמזו ישרקה'נהכה ןילכוא ךיאו

 *ורופס ךראיש הממ הז תלוזו
 ןהכמ אלא הו עדנ אל .ירזוכה רמא לכ

 ּ * איבגוא

 ינש תיב ישנא תיאר ארה .רבחה רמא עכ
 דע חכומה ונכ ךיא ו

 ןינב ןכ רחאו תיבה ןינכ לע םיחלאה םרזעש
 :ףדס ילבמ םיבירקמ ויּהש בושחתה המוחה

 :ןמרזיש יפכ
 הלוע .היהתש ןכתי אל ירזוכה רמא ס

 איהו חוחינ חיר השא
 היקלח לכ .ומלשיש דע תילכש הניאש הוצמ
 וערי רבכש ןכש לכ ותוצמבו אריבה תושרב
 הכוסהמ לודג אוהש המו םירופכה םוי תוצמ
 * ןמוזמ דמלמו האלפומ המכחל'וכירצ םלכו
 "קודקדה הלאעדוישימו רבחה רמא כ

 "תושע ונממ םלעיה רותב |
 *יבאומו ינומע אבי אל תוצמו הכסח

 ואצמיוב רמאנ המןכ סא ירזוכה רמא ככ
 * הרותב בותכ

 'תוכש אוה רורבה םעטה רבחה רמא נק
 שגרה | אל | תורקמה /

 תורתסנל

 פק נס בס אסם טנ חנןמיס ישי"ש .רמאמ
 ופכוכ 36 טעמ טעמ לס 35 6 סיסמומס לכסס
 ךיכיככ סקי יכ יכעעשק סל סק6 0% רש * * טמסמכ
 למ תש ףלמס עומסכ יכ רעשי תעכ ץםרנס תוכטל
 ובכל תש ןוכס יכט תיכ יטכס תקכסמ רכסס ןעידוס

 "ץכס רדעסל 95 יכ בוטקל
 לעו 0350 סכופס ןיכע קיס
 םכייכעכ דוע :גילפה ןכ
 סז סיקט ןכמ לכ ולמסב
 סזלעכ ךיפ (לפכו רז לבד
 קכוסכ סתבימי תןכמ ססל
 ב סלט סל סיקו ליב
 סיכורכ = סולבד  תעידיב

 סונקמ רתוי '6לפומ קמכסל
 קיזחע סיס ןיילע סלוש *וז
 סמלעכ וז סוכקס וקלבסב
 ופ (5פפש היסס 35 ססל
 כ תע לע 05פו לפס
 הז קיקלקל לכס )0 ולכל
 קספכ לכו .לכמ ותפלמ
 * ס5קו וז ןמו תכסשכס
 תוכמ ועלי לככס 'וסס סמו
 וכיכמ 6 לט יכפמ (וק קי

 וקכ ועלעס  ןיכע בותכב |
 הכוסס .תונטב סו וכיכזס
 ספ 'זכט קמ. תועתל ןיסו
 תוכוסס גס קש וסעיו 'ג יס
 חכוי .כ5 ךישו וגו  כותככ
 וכ לעלי קפקפמ5 סוקמ
 בלקכ ןכ ירספ סקמ 'ומעכ
 פיס ןוידע סכמפ יכ * סיכס
 וכ למול קפקפמ סלמ 5
 פלקפב וטע 5ט6וכוסס בס

 למ6 רס(תכ .תועטב יכו רכז לכ וירבד סקס ףקספ
 'וקטס רס%תכ תועטכו וכו עלויט יפו ורמ6 5:0 רבה
 ופל ילסט ךלמק הז לעסיט סעט סמ יכ וע יוסל קוס
 יסכ6ש סמ ותעדב קיוסמ וכלוע סילבלס ךטטס רלמ
 "ועלי 3 סכוסק ןיל יפ6ו סרוקס קוסכס יכמ תיכ
 ותלססל קיפמ- לבד עקש סרטב תפל סוזתפ ךיפו
 סעו פק תונמ ועלי רבכפ למשי\ לכ 25 לכ פסו
 ותעד סטקס סחכ רככ ס6 לועו = * וכו לולב סוקפ
 ידמ ופוכוקל תיכמ רבסק לע ףיסוי יִכ עככ סמ ךכב
 סלעיק סלופכ סיקולקלק סו עדויט ימומ6ב ויפד
 ורכד .סתויס לע יפרזנ ןכ לע וכו קכוסס תוטע וכו

 ספ ורע ןיכע וס סזש) גחק ןכלק סיס סתולע
 "בו סויכ סוי קלועו כוקככ תוכוסק נס ת6 וסעיו
 וכ 1 כ ילעומ לכו סיטלסלו ליעת לוע ןכ ירס6ו
 תוכוסב סתבישי לע קתיס סקס קמלעכ לשש וז סכלס
 5? יככ וכמי לט גו בופכ ופכמ'ו מס סלויט עכו

 - :'"ונ| נסכ תוכסב
 תו סנעת ךיפלל 'וכו עדויפ לו אס ןמיס

 תקזק סונמס סנעס סקל ססיל ךתעלכ
 יש ל ו ספק

 ללכב טיבי לז 57 "וכו רולכססעטס בס ןמיס
 רכמ תמ 62 6לקמס 'כתוכמ ** וקנוכ |

 ליכקל* : 246 *\ 5 לי



 רמאמ תדוהי לוק
 סקיכיעכ ויסו ןוטסל ימסכופמס סילכדס סש יכ לוכוסל
 וכיינע בופכס ריפסס סוס סעטס ןמו פכמסל טיול
 סתיס תאזו * ןוטסס סושפכי 65 רסש תודומקו .תומכסס
 "ובו בנפכ (כמיו ורמל זמר סז ל6ויובממ סקלב05 סכסכ
 66 635 סופרפכ ץוסס לבד סקלרק לע תורוסמ
 לע .סרויס 65 טיקפוסמס 20כב וכורכו לכ טז יכפמ
 קיתעס 69ו =: ססע ס3עכו קסככ רבכט רכל שינמ
 קיפעס 65 6רקמס בתוכפ רעול סכוכ = י'וכו עסוסימ
 סטממו סיקל6מ לכקפ וקעכסמ רבל עטוסי יכימעמ
 ןדריק תלימע :  קקיקסס דנבכ עיגנסו ססכ לכס קר
 סכל יכ סטעעכ פמדוק סתויס סע סליס רסיפ * "וכו
 סרוכלו ןוסממ = = :רפוי גנפומ ומוסרפט קש סילקסמ
 "וככל ך6: ססיל ותוכיזקנ ןופעט סידקס + ןועדבו
 סירבד טס לול קכוכס "וכו סישפכק ויס רם טידחויעס
 ספו6 סי6סכמ ויס .לפל פומכסס יכיינפכ סידתויעס
 סתויס ילכ לע רכזמ רקמס כתוכ ק5ר 05 קלונמ ידיסו
 וכממ ןלכ6 סלכט סבסכ סתיס קוז) ןומק5 סימסרופמ
 ךלמס תפל יכ 05מיס יעיברב ורכל סיס סז ןיעעו וכנ
 סירפססס יכפמ ול סיטס 'וכו סמכמס ילפס ודכךי6
 < *קס לע\וכו סל יככמ סידיקיק סקופ סיעדויויק סקס

 ירפס ספ יכ .רפפכ 63ו סתקכס ולכ*ו סידיסיס ולכ[ג
 בול סתוש סיעלויו סקי56 .סיכילכ ןוטסס רט פורקס
 ולעו :'ןכו סכלס טסכ סיקסעתמו סול סיכתוכו סעס
 וסר נט סויב :'פ ןמיס סימסכ רפסב בופככ *'וגו סילקפ
 תש סעמםכ יסיו ב* ןמיס ספ ורמ6כ = *'וכו תויכומעס
 : בוקכ ופכמיו רמ6 = :(רסימכרע לכ ופידכיו סרותס
 ןוסנק סוכ ריכזקכ שטס 65 יכ דכ ןץיס יפכפכ רכב
 פס ר'ובו וכ כותכ (כמכו רמ6ל בותכב וי%6 דקוימס
 סלקמ יכ רמפכ 5 = * סכוס ל: סע רכזומס ןופלס ול
 דנט ס56 ומככ תועטל וסרקי 6וס סנ סיקכסס 5
 - ססופכ רובטס ביקכס ןופל 'ע סתעד תכיעס בור
 וז קרפ ןופ6רכ .סלומסוכ (כויכנ סעטי רפל סז לס
 "יקוספ יכס סט ופ וכרצתכ יכ רסלכ רמועס 69 ולמזב
 ףוסו יכסיקרפ ףומ ויתומסלמ רפסמ ועיברב גככרסו
 ךדו6 וכיעטי רקפ דודמ .ופסיב סיזעפ לפכנ'ס קרפ

 ךיתיזרס רככו = * יסטפכתו ךפ| כושי יב תפכ[ יכ
 : סלקש טעכ וכ (נויכ |
 עוכיס ירבו תוכיפ טעמ ילשיכפפ הס ןמיס

 ועכ ז5ש0ת%0 ןפול (וס קלכקס
 : תכטמכס סכוטקב .ר6כפימ

 ללכפס רככ*וכו סליזפס ללוככק יכ חס ןמיס
 טטפמ .סז .יכו טל ןטימ ס) עמל סז

 רפ6 סז וס טקוכ/ס ןיכעס רמז וליפכ רש( ןוטכ
 סָיוככְס

 *ןומהה לצא

 חס דס נס ןמיס |ישולש
 אלו תויולגה תומסרופמה בתכ לבא תורתסנל
 םיהלצמ לכקש ותמכחמ עשוהימ קיתעה
 םויו ןרריה תרימע םוי רכז לכא' רכד השממו
 ?ץכמיסרפ רובעב הלימה םויו שמשה תדימע

 זררובדו ןושמש ירופסמ ןכו
 סתמכחמ רכז אל המלשו דודו לאומשו ןועדגו
 ירכד הרותב סישעמהמ םהל היקש הממ אלו
 .זרולודגה ויתודועפ .הומלש ירבדמ רכז לכא
 'ואלפנה ויתומכח לכמ רכז אלו לודגה ורשעו
 היהש רוכעב תונוז ישג םיתש'נאוכת זאמ ץוח
 תכלט םע ותמכח לבא * ןומחה דמעמב רבדה
 בתוכה תניכ התיה אליכ רכז אל תלוזו אבש
 רשא ןומהב םסרופמה רברה סא יכ רוכול
 רשא ידחוימה םירבדה ךא *םעה לכ והואשנ
 רדכַא םלכ םידוהיה סתוא םיאשנמ ויק ל
 זרוחצה תוצילמהו סהמ טעמה אלא ונממ
 :תרקיל .םרמלל םרא ינבל וברעש האובנהמ
 ירבדמ בתכ אל ןכו *םהירבד תוהצו סהינינע
 זריהו ןומהב םפרופמה אלא הימחנו ארוע
 ודרחש חמב םסרופמ סוי הכוסה תושע םוי
 סדה ילעו תיז ילע רוכעב םירהל ולעוסעה
 ראצמיו רמאש המו * תוכע ץע ילעו לרמתילעו
 וררחו ןומההו ץראה סע ועמשש לב בוהכ
 < .םחמ הדבא אל םיריחיה לכא תוכוסה תושעל
 לידגהל תוכה ןויכו הלודג ןכש לכ הלק 'וצמ
 ושרגש זכויכ ןווכ רשאכ תווהה םויה ןינע
 השעמ םוי היהש ינפמ תויבאומהו תוינומעה
 רבר אוהו םהינכ תומא תא םעה שרגל לודג
 . 'ומואה ןמ המואש רוכס ונניאו דאמ דע השק
 .יתלוז היהבאל תאזה הדובעכ לכקת סוכע
 רמא הזח רמעמה םוסרכ לעו תאזה הלוגפה
 םע לא ארוקה עיגה רשאכ יכ לר כותכ ואצמיו
 םפעה ודרה יבאומו ינומע אבי אל לא ץראה

 ! אוהה סויב הלודג הדרח ;רתיהו |
 .םעט יל איבתש ינא הצור ירזוכה רמא דפ

 - זרלבקה תוכיאמ טעמ לכ
 0 : התתמא לע הדומה

 .םכע זרדימתה האוכגה יכ רבחה רמא סטפ

 ישנא



 הרוחי לוק
 : סעט ןמוככ ףוקו 6סד ןוטלכ םמטי ו6 = *'וכו קשובכס
 ומ'עטסל 6ב ספעו סלכקס תפממ סלעמל סכו?ט סמל
 סביכטס ככ ירזעכס סיכקוסמ : ריכזי 6 ו56 וכלב
 רס6 סויוככס יביע יכט סכ = *רכו תכקכס סץוככסס 'וכו
 לפס רי ןמיס יכסכ 'קרכז

 תיכ יכקזכ .תכסמכ ס(וככ
 סכיכטס ככ .סילזועס ימש
 * ןוטסר םיככ ומ ת(כעכס
 סיכוז ויסט יכקכ ףוככ יכססמ
 סניכטס נמס תעכ .סו6
 "בכל קפס יל (ייסו .סיכיכ
 קכופסלס ןפ לקוי סלועש
 'וכו סיכקזסמ | רק0ס סמ+
 :ס(ובכס יכ ורמ6 סע רפקכ
 ספוככס יכ ולועיפ סיסיו
 לוכסס כב ולועכס יכקוסמ
 "דימקס ןופ6ל פיככ ספיסש-
 סילכז ינק סס .סיכקוקו וכו
 :ךוטסכ ריכויטספלווו רועפ
 סרוק = *6לפומ תפב 6
 36 ץוכמ ןמו ₪ יכ סו
 ומרס סמ'וסו לובכס תעש
 36קזמי פסוככ לע "6 קרפ שש .יטילטכ סרומס 6
 גטס ורפק וילע רוקסל ךירטט סמ ללכמ 31ו סבכרמכ
 סמ טום סוקמכ .סרפקו סויכו םדסכו סכסכ סככרמס
 ו5 .ןיכע יס רכד 6וסש כססי 3 1ןיכע ול םקכל ךיל:מ
 ססכ .סירוענ סיקילנ יכ וכו לודנ םכ רוסעבו : בע
 םלקס .ןול6 תקגודל ךרכפיופביכסל סככרעס ןס ןס
 וככתספ ומכז תיבס ןמוב וילצי ףפוח'כיכפס דוככ סיסש
 6נ'פ 150 סירקעס לעב ירכדמ תעדי רככו ד*יס יכסכ
 סוס ויפע סלוט סכיכט סעיספ תוסולסו ןור6ס דנט יכ
 סיקו ךפסקמס [עשס ץוכיכ תומדכ יקטס חולס ךפסקמ
 סט סככק וכ קכמפס םי6ס לע יישובכס סולק סלומ
 סרופס תועד וכ ופנמיס םיפס לוסו ןורלבס סע ןוימלב

 וכ = * ספ ןייועי "וכו מלב םירכס תופולכ סיכוקכס |
 "ומ יעיכרכ .ורכו ץכיו וכקבוכל 75 סיכסמ וסכק 6
 וס סכיכשנ .ןועע סמכעכ - סס לש6 ול סכסו * ב
 סיקילכס סק סקכסס ייסוכס נע ןמימ ורמ5 ןיעמ
 לכ סוס סוקמכ ןמ לכוס ספעו * לוככס 6סכ ססיכיכ)
 ליב סכיכטק מס ןטוכ ףיככ ספ סיסיפ שו יכ סכוכס
 סע דפ6ב ןכפי סוו ססע סרדעס ןעוכ ןכ ס 6יככ םיצ
 וימוכ תפכמכס סניכטס פכמ רזעכ ותויסכ לס סיכפ
 טי (כמסכ יכטס * סווסכ קקכעכ יקב סתויס סע ומ

 ישילש .רמאמ

 םירזענה זנקזהמ הנש םיעברא ינש תיב ישנא
 האוכנהש ןושאר תיבב התזהש הניכשה חכב
 / פפמ ויה אלו הניכשה קלתסהב הקלתסנ תינקנה
 ללוכתמס גקכס קלפכ רומל לודג  חכ רוכעבו אלפומ תעב אלא הל םיוקמ
 םביוקמ ונחנאש חישמהו השמו םהרכא ומכ
 ןועט םמצעב סה רשא םהל םימודהווהילאו
 תרגרדמ סביאצמגה ונקי םאצמהבו הניכשל
 תיבה לא םבושב ססל כ םעלראשנו האוכנה
 םיעבראה רחאו סתלוזו ארזעו הירכזו יגח
 תסנכ ישנא סיארקנה םימכחה ןומה היה הנש
 לכבורז םע ולעש םהו בודמ ורפסי אלו לודגה
 "איבנו ורמא רשאכ םיאיבנה לא סתלכק וכמס
 רוד םהירהאו * הלודגה תסנכ ישגאל הורסמ

 ופק | חס | ןמיס
 סנלפסכ ספי וסכט ויקל65 6וס פולק סיעת קילכ
 תפכוסב וסודמלקסו וקריכי םרפמ נומס רספי 56 קכר
 לכמ לק6 רבד לופו 65 לעפס תועלסל ויפולמו ולכש
 וכטסמ ול קרפ סז לע .סלומס רכד רס6 בוטס לבד

 ותויס דע סעקמ רתויו
 סתנטסכ םילועמס סיקנפכ
 עוכ6כ ספ סקודקקקסו

 526 סרכו סלע רס6 ספמו

 86 יכ יטינטקמ כ קרפ 6וס
 לע ומכעכ סזכ םיפ קלעפי
 טיסי\ סכיכסל ןועמ ותויק
 סעס וכפל עסוכ 'ס ןורקכ
 פנרדמ "פכמכס וכלי וסכמו
 "כו םקל ר6טכו :  ספוככס
 םיכקוס ס56 סעס ימ רקיכ
 ספוככסס )עמל סירכמס
 סיעבל6 לע סקכ קדישפה
 סו == > מפ \ וכל סכט
 יפ5למ .ןורכו וטיטססל לכס
 ותויס .סוכ = ומ5  תולוסל
 יכללמ רעולס ספדכרבוס

 ןוטמפ 'ר (יכפ סליבומד 6מק קרפ . ול ןכס רוע וס
 יכ6למ סיכמו סינעכסו רוע סו יכלמ רמו 6קרק ןכ
 וכללמ רמסד ן6מכ רכתסמ קקני רכ ןטסכ כר רמל ומ
 סדוסי סדנכ יכ6לממ סיתפוככב ביפכד . 6רוע סז
 פוירככ-סיסב םילפמ ןפמו ל6לםיכ סתפעכ לכעותו
 רמשיו ליפו ןב סיככס ןעיו ביפכד רוע סו 56רםימ
 רוע רטפשו .* בע תוולבכ סיטכ כטכו סב וככטמ ץרועל
 ענסב :ועכע .סיככס .ופלבפ וריכוקל סכר 055 למול
 רוע יכללמ סיסי וונוכב לע רכדס סיכקו קוקכסטס
 רמו = :ויבדמ ספו ותקיקס קקיס ןככו + וחלוו וש
 תלפלט ס69 = *'וכו סימכסס ןומס סיק סכס סיעברפס
 םכרע 6 ךרע רמל סקו וכתלכק ךסומסכ סזכוי סול
 = סכפמק סוריפב ויפולוש לע/רבד סכמלסו תוכ5 תכשמב
 סרופ סנטו רפס תומדקסכו 'ד קרפ סיערז קמדקסבו
 סָנ = *ןקלכק רפסכ ורדס יפ לע סרסו יולס דבסלסו
 15 בינס רפ6 וכרד יפ לע סלכקס רדס ךיפמס לס
 סולכדכ יפלטתמ סתויס סעו * פוכ6 טוריפל וקמדקסב
 ןועוומ לוד סקירס6ו + כלעוק סתליכזכ יל 03 סמ
 3 קוקכ עבסכ סלכקס ךסט 6סוכו ךלוס "וכו קידכס
 16 לו ופוס דעו ותלסתמ יכס פיככ ויס רט םיקכס
 ₪ ךירעס ךןרעס לעכו סבמרס כתכט .ןמכ ונכרקב

 ןכרע

 ןועמש



 תרוהי לוק
 ו>3כקכ דבר וכורסו כ\טסו ןוסותוכ ךלעכ .וכיש
 סעכס סלעס ססס ד קרפ סי טרז ןתזולס ףוס תככזכס
 לכו ןפכ רמו לוי530 לע .קידכה .ןיעמשמ תורול
 קוערו6מ לע סימסרופמ רתויס 'תכוז פסק  תורולה
 סכוע כ 16 סכיטובוער<ש

 : הפ ןמיס ישילש רמאמ
 'זפו סילכס ןועמס רוד .סכירטלו ורמ6 קכוכ ןכו רופמכ
 תעכ סימל ריעכ וסויל \6 וימי ךלופב סכולממ למסכט
 סלטב ןככו = * תלכזמכ טסודקס סרוכסק 36 ורכסנס
 יכ סכיב ירמלמ ול קרפ בקכמ .סירוע ר5קוק ןנמ\שלת

 קיטרס כס וירבדכ רכסס
 "יכסזועס סו לו3כ5 תוביזמ

 לי 6 קרפ וס :יכטמב

 רכז ןכ ירס6 = * ע0קפתה]

 . רתעוסב ויהש ימו לודג ןהכ .קידעה ןועמש
 שיא סונגישנא וירחאו | * םירבחו םירימרתמ

 ויהש סותיבו קורצ וירימרתמו ססרופמ וכוס

 ףוסמ .קילכס ןיעמס ד5מ
 תלסתל סנס = סיעבלוס
 תסככ יטכ6 יכ ולמסכ תיבה

 לס6 סיקסרופמק טימכסס-
 וורמס ומ יבסכרסכ ויש
 סכמלקו םולקס וכיבל דע

 * תורוכס עכר6כ :סרקש

 ירו ילכז ןכ ןכקוי ןפל סכס רכז קכו/ 6לכ סלוכסק ןמע
 ןכרו עפוסילו 3ו7 ןקכ עטיל6 ןי5/עמפורו רועש
 75 036 תכקמס 655 ךרש ןכ לועל6 רו יסוי'לו 699
 יברו ןופרט "כ רכז סיכפס ןמו * ס5ןמלס ירבדכ ורכזושי
 סלוסו ובלו רילמ'ל [ם ןקימ רסז תיטילטק ןזו * פיק
 ןו לכת ןכ ?כיכק רכז וש סעו יזע ןכ ןועמש רו יסויל
 ןזו = = ט3מרס 505 קבוע סרובסב רכזכ ותויק םשי
 ןכ עפוסי רו ןפכ ל ותפו טולקס וכיבל רכז תיעיברש
 יתישלטו קיכטרובסכ סבמרקב ירכומ סתויס סע סרק
 סיעכל<ס רסלו ורזשכ ק0ז3כ וכ סעכו ךטפכל תעדש
 קפולבק .ןקפככ יפכש סופרקכס ס'עכחס ןומס קיס סכש
 למס וכ ןווכ 09 וכו קילכס ןועמטרול ססירחלו 'וכע
 רסוסו סלודבק תסככ יפכ6 תיפפר סיס סכס סיעכר6₪
 לקמ .קסכס .קילכק ןועמס רוק מרז ר56 50 סתעיקש
 יכיטמ ל עכ 05 ירסס תיכס ןיככל סכפ סיעכר(ק ףוסמ
 לככ ילועמ סיס סנודבק תסככ יקכ6 רקע יכ יס לכ
 םרופמ בופכב פומסב וכקכ רש6 סקו וכט תוכ קלסקב
 סכמלסל ורכוכק תומלקסס יתסכ כוטל סכולכז סלעע
 קל ורכחקכט למ6כ סטו כס ןמוכ קלסכ קמדקסכז
 לק סופטק דע קמס רפי יככ פל סירס סימכק
 סקורס6 סיעי ךירשק לש6 קידס ןועמס סכלכמו מ
 ןידכס .ןועמס כקס רמפמכ סקבט ןורס(ס ותויס דש
 .למ6מ ס5עתסל לכוי 5 סבי סלולנק תסככ ירישמ סיס

 ודכ סרפ ןודקומ סוללכסכ36 ימיב וכ ול 53 קרפ
 15 תווקפססל ותככלממ לס לרי וכ ופגפכ רסס סז
 יקקסלמ .תוכב יכפל .סככמ סז לם וכקויד תועד ורמכ
 ביכס קז סוסו וכיק36  תיכ ק6 = וכפס יתלכל ויכפ (טכו
 רפסכ דכ(כס רכ1פ .ומכ :קובס ןיככל קכס סיר
 סנס .סיעכר6ס רספו וכט6 תכוכ יסדו 16 = וקלכק
 ןיידע 'ופיבכס תוקפפסס רס6פ וכו סימכפס ןומס סיש
 ןכל סדוק ס!קס לככט :סנודגס ככ יטכ5 וכטע3
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 לסותיבהו יקורצה וארקנ םהבו'ירפוכלשרוש
 ןב ףסויו נוהכבש רוסח רזעוי ןב ףסוי וירח ד

 שם ולק5 הנקס ספולנק
 ןועמס יכו \סכס סיעכרסס
 קיסנכס ירסק סיק קודכס
 סט ותעד 'ופ5 = וכו 6יסס

 ותו לוככ ןפמלוי\זק קלכס לע ןקלוסכ קזכ רבסס סעכ
 סיכומ6 ורמוט יפלכל ןוכנק | קיקעמב 7ז חס סומ טק
 וג קיתעמס דנככ סוס דטחס % סנו * תרכוכס וכוכב
 'כוכמב סויס סת כ ןמיס יכמב מפכ רקחמב ופכמ ט6מ
 ופופ רמכוקל דש הפק קזכ ןוסלס סיס לפ6 וכו ספולב
 טקססכ .סויס סת 5 לכד 06+ ביטקש 30יכדלק 1
 ויתפסכ יכ לששב וילע סכולקס בילפסו רכו עוברעו
 לכויט ןפיסכ סילכדס וכל ריכסס 6:ט ותקתעסכ רכבו
 טלוקי'ר לס רשיס ועבטלו סילככ יכמיסל רטסכ עמטסל

 ןנהוי

 :ספיפפ סלופו "וכו וסל רכו ךז יכ עדוכ לכס יונק
 רסכפ סמ לכל יכ רכזכס קיתעמב ית6סק 55 036 לכמ |

 פז לכב יכ רכיכפל ןתכיפכב סיטממ סילכלס ךיתיפלס
 680 = + דכרשיכ רס6 ךרלס \ )ע ןיפפסב רבסס 6טס 5
 סנסמ ססכ קרקי לט5 סיטקק תומוקמק ןמ לז ןיק
 וככו6 לשחס וכ !קכ רט פוקס סוקמסו סיקיקעמב
 סוקמכ .סכוכמ וכקכ רטש סירפוסס תג נסמ יתפוז ית
 יכ 6טס לס5ןוע ו5 ןי6 םירכלל קמוע לעו = * ססוכמ
 = רק ןוסלכ .סוכייכעה וב 163 רט קתעומק עכט בייס
 יקלכ5 ותקתעסכ קור ןמזכ קותעמס .תויסו 705 לע
 טקקעסס עבט לוק סב ףסוכו קתעושס ךוכנסמ לוס
 ומקקיתפב וכרכוס ועכו :כ מיס בוישיפכ ברסט רכדכ
 רפסס .קיתעמ ןוכת '] סלוסי לס .יכ ןכסנ סע סמש
 תובכלק כוס לעב קיתעקמ לבככק קיקעעס (וס קזס
 ₪יטסי לו קקעימס תכוכ ל עלק 75% וכוטלכ סכ רסו
 סיסיפדמקו סילפוסס ותוועס קמ ןוערל .סוטקל ןי6ו
 םוכ ניטכ5 :'יטדקכ סנפו סומ ליטסלו לקלק5 סילעועס
 וידימלס סע קיקס קסעמ :ע | = * ססרופמ וכוס םי6
 ןקכ רד תוכ6כ .*'וכו סופיכו קודכ וילימ מו : ריכוימ
 סימס 6רומ יסיווכו סידכעכ ויסק 36 רמו סיס 6וס
 סוכניטכ6 6כל דיתעל לופכ סכרכט סיסיט ילכ סכילע
 ויק וירכדכ .סיכופ ויקט סיימת 'כ 15 ויס וכוס םי6

 סיכופ



 תס ןמיס ישולש - רמאמ |  הרוחי :לוק
 וקדקדו ורקע ססילימלפל סידימלתו סיד קל סינומ
 סטיפס רטפש ךכ רעונ וכיתוכס שר קמ ולמ6ו סקילס6

 156 6 תיכרע ולכש לוטי 65 סויק לכ כל לעופ <
 5 סימס תייקתו .6בִס סכוע סיס וכיתוכס ס עדרוי ויס

  חפק
 כד לס ותקעפ ריבכל .יפ) רספ6 סמו(ךתקלכקכ וחמט
 ךחכמ לע םדקס [ינ ןמ ,וכיפ(ךיביע ןיכמ ץיככ ךל סקֶכ
 0 רתוק ןכ לעו דימת .וקכמ 3ע .סיסו סיב כיתכד
 םוריפל וסכעי ןידכ 6ל0 16 + תל 'וליפל סלוככ תעסב

 ודע | ךכ סיכמו< ו
 וכרפכו סרוקס ןמ וטריפו
 סיקולכ | תוכרפ יתט סטמ
 סופ לע סיקודכ .סיטו תיכו
 סוט 5ע  סיפופיכו\ קודכ
 ךורעס לעכו = * בע םותיב
 ךרעכ וכרע 6 .ךירעס

 דכלרס ולכו 'לעסו ןיסותיכ
 וכו | = :תרכזכס ותל
 ססמב "וכו יסוי קקטמ ור6
 תמסמ ןכפ 60קב רפ טופ
 יקדירב םי6 .לועוי ןכ יסוי
 סיפפולי 6 סלוקי ןכ יפויל
 ןו6רמ(כש ,תולוכפ(ס ולטב

 רזעוי ןב ףסו * תמשמ ורמא ובו'היריבחו ןנחוי
 לוכאל לובשת+ ןיא רמָאנש תולוכשאה ולטב
 ותומ םוי דע וירוענמ ןועול ועדי אלש י גפמ
 יאתנו םסרופמ ורבד היחרפ ןב עשוהי וירחא
 יאכט ןב הרוהי וירחאו* ורודב היה ילבראה
 ה"יחתה םהימיבו סהיריכחו זוטש ןב ןועמשו
 ערואש זרמ רובטב סישיקס כ תוארקה .תעד
 ומא התיהו ןהכ היהו ךלמה יאני םע "מכחל
 םימכח ה ןמ א וילא זמרו הללח איהש הדושח
 'וכלמ רחב ךל כ םבל ברךרמה יאניול רמאש
 והוצעיו .ןלהא לש וערזל הנוהכ רתכ חנהו
 'תולכלו יעכחס ₪625 5( ימבחב יאבהל)ויריבח

 לע ומוקיסקו = * ןכלס
 וכ קוקס ס דוככל

 ת6 ונגיסל מרב סוסתו
 סיקס ( ךיפולו< לע\ סכל
 סיס ווכיע ןיכמ .ץיככ סל
 דירג ןכ סלוקיו . ןקז ספ
 ליכב ןכ קדוקי רמסיו ומס
 לתכ ךל כר ךלמק ילכו יסבול
 סכוקכ רקכ קכס :קוכלט
 ,ירמוש ויסס ןרסל נס וננלול
 וריפ) קיעדומכ תוכסכ וס
 ןילע סירעוס ויס סיטולפסס
 תיעדומס רסב פיכסכ ולס
 ספטבוכוסכל סלוספ סיוכסו

 סתו' סרוכב לוכ5ל לוכש6
 סכמרק סס כקכו *יטפפ
 'ומכסכו 'ולועמה פודמס ללוכס סדס לע יוככ קולכש6
 וכ לכסס םי6 .תונוכסס ולקסס סמ וטו סקיכימ יפל
 65:סקימי דע = = ססב לככט (רענכ יפ 'טר לכ6-בע
 סירכל סילעו6 ויס סלכ ל6רסי ימכסכ תקולקמ קיס
 תכימסכ וקלסכט סיכופללס סקו יכוסמ ספול ןפכיתככ
 תקולסמ .סיס (וסו סנינקכ ןכילמלדכ טיכ תוככרקק
 לבסס סכמ6 = * כע קרות ירבלב ל6רשיכ סיספ ןופשל
 ועדי 63 יכפמ מלב טעמב ףיסוסו סבמקס "פל סטכ
 ?וכו ססכופמ ורכד :  סכוסככס דיסק ותויסל ןוע ול
 סמ רוכעכ = + קמ ןייועי ד30ס קלכקכ ולכו לכוס
 רמוס רפ ןיסודק 'סזיב * וכו יכי סע םימכסל עריש
 תיכ 30 סיכקכה ןמ קיס לס6) ך מכ יסגיכ ספעמ (יכק
 (קכילמ סש סורופ )רבדמכש קילחוכב ךכסט (ילכומםס
 סלודב סקמס .קעס .סיס ותרזקכו סיכלכ 'ס סט סכב*
 ויס ןכיתוכל סקל רמו 56רםי יעכס לככ 6לקו סלפ
 ןמזב (סו5מ םיפטוקס ןומלמ קוקרי'יפי)סיסולמ סילכו6
 ו סלוככ סייכע ויסס "פ)) סלקמס ןיכנכ סיקוסע ויסמ
 וכ ףל ( ןיכבס .קבפלמב .(יכוסב סיסילכ \ו לו סלובק
 .ולוסכ ררועפב סזעם ומ ) וכיפוכ6 ב לכו סיחולמ לכ(

 לנג םיפולמ ולנכסו(יכמריסעס לש6 וקכרב לע'י ויכפל
 ער כל ץב דח6 סדק טס סיס * ופכלו כסו לט תובסלס
 "ריטכפ ןכ רזע רמו ועפ סריטכפ ןכ רזעל(ו עילה
 סכיקו ו[ יזכוט יפ) ךימנג סיטולפ לש סכל ךקס י0מ'5

 טקביו(0כ)ק יס (כעכו ויכס
 ופדכיו .(כמכ ו רבלק

 בעפיו ( ךכמס סהילע סעבס 'וריפ | טעזכ 16רטי מכס
 "ןיבס טוידק ךלמס כי ךלמס יכיל 6ריטכפ ןכ רו6
 ךלמ 6וק סת (יקפרק לוכסיטרל יור יפ')יכיד וס ךכ
 סקכק 550 יו6ר סז ס6ה סי ופיל סוס ךכ כו

 םתולגהלו

 סנקס יפ ) כסמוכ יקפעל עמוס קת סל עס סמו (ססמ
 סדיתע סוכ לקו 'יפ) סילע 6סק סמ קרות(נורס (כ
 סנורס לכ קיוז ןריקכ תסכומו סכורכ ילס 'בתסתפ סרוק
 65 תוכמק לכ וכ תובותבו ליסוס יפ )דוקליו לבי רו
 תוכימ וכ סקרזג .דיע קסכי רכ ןמקב כר רמ% (סכתשי
 :כוק'קכבס סרות סכיק 5לד(פעכס קרופב רפכט יפ )
 "ופי לריטכפ ןכ רול 'ע סערס ץכופכ דימ ילמ פעבס
 סיסקו רשי ימכס 5כ ורק וענה ץוניככ ו ץיכ ץכיו וכ
 ותויסנס "יפ סטס ןכ ןועמס כָס דע סמוקסש סלועק
 * קנסוי% קלותק .ת6 ריזקק:(ותזיכחס (יס ותפס יח6
 וכ פלקבכ ןלק רופסק ןיכע 6'לס ביסלס רבכו - 5ע
 סיקכקס ןמ 796 ויל זמרו : קיסרפ ןי עסיסי תכסמ
 ורמלב ולס דטסכ ל זמ דירג ןכ סדוסי וס כו
 6ריטבפ ןב רועש ומר ויריבס וסוכעיו : 03% סירבדכ
 סלמכוי סמנו יתכטל עמוס קת סל ךלמל ולמ%ב זכה
 רמ6 ןכ לע סיער סיטכש .קעכר6 .ולכ6 קמ לוכ פסוק
 סול כלו 'תולכל( ימכסס סוכל 65 \) :ייכסב םיסבקפ
 סיזכב סקקל סג 3ענק וטפכט .רקק ול6כ סתימכלו
 8 לוטו יוגע יביפכ ספכיו סב ופק רקי סגנו נפשו

 עמ



 רמאמ תרוהי לוק
 במ כמ טפימ' רכד ףופו תרס6 ץר6 36 וימפ לעמ
 זומרל סובל ןוסלכ ויריבס וקונעי רפ6) * ןדכ6ו ןרסו
 :סדוקס ק/עכררכוב 65 סלו ודיכ סיקיזחמל \תננימ 6
 : 'דכס ץטו'ק 50 ךלמה יפכי תכוטת ץיסיוכו סקל רזא

 תפ ןמיס | ישילש
 ף3( ןמדוסכ סנייכע סוסמ 6וס סנ 220901 * כע\כו
 עט רמומ ומכרכוק סתעל יפלו סתודוש לע רופסס
 ספוק רככ לעכב סואק סיםיחכמ יתלכ סירס תויִס
 ₪2 קוק לסכככ תעלס תבפל טל סיופ פרס סתיט6כ

 "מכס ק5נקו סירכד עמנ
 דכאנ רשאכ םהלרמאו * םתימהלו םתולגהלו .ונרקוו למש ןיכעט 59כ "בע
 ורזד ולורמס4 הרותה דומלג יממ םימכחה קוד 189 36לפי ימכמ 5
 לאו דומליו תצב* הדצולה לכ בהכבש הרות | יק טתו5נ סקע תנקק קל
 סהל ןימאהו *הפ לעבש לותל ל הלותב שיגרת סע .וטנזמ .סכו סקעיא
 ןועמש םללכבו םימכחה הלגהו'הירבד עמשו ו 7

 מתוכו קקתת גי הי הנע לאי קל
 ףוקשב סרותכ.5 הרותה קיזחהל וחרטו טעומ 8 קרפ 7 2

 בשוחש דע ולוכי אלו ואלנו םתושקהו םחעד | סולורוסק 6לכוע יכנ לקבע
 הבשו אירדנסכלאמ וידימלתו חטש ןב ןועמש = 165 ןככל וקפכל וסכינטקצ
 ושירשקד רבכו * הנתיאל תונכלס ץכ הלכקה יככ ווס 6ק7 וס)כל 6קוש
 .;ררות םיחוד ויש םישנא סע שרוש םיארקה | סעסכ םייפכ ויסט ית
 >תא רשאכ תרונעטב םימכחתמו הפ לעבש טיס ספב ורק6לכ 3ככל למ
 םיסותיבהו יקודצה לכא םויה ןושועש האור 7 םירכל 13% ץרפצ
 אבה םלועה ישחכמ םיסורקיפא םא יכ סניא ו ו
 ימכחתמ םישרשמ םילדתשמ םה םיארקה ךא .קכמ 32 תוכק ימפכ ספ
 םישרשה לא דספה עיגיש רשפאו* תורלותב :9 על ץפ ןכירמ6דב
 קריה וירחאו * םהמ הנוכב אל םתולכסמ קר תלכקמ יכ ספש יוכתמ קיה
 יאמשו ללה םהידימלתמו ןוירטבאו היעמש וכעמס סר יפמ סג ד50רָה
 רתמכחמ ססרופמ אוהש המ ללה ןינעמ היחו + וכתס 65 ונפש יקס וקויה

 .תרכזכ סכסל .טספתכ לס
 ףןוטכ6'כטמכ ס3מרס ירכדב
 ונע סכפס קזכ ויקו ל
 יקודכ דקפק ספ סידי
 'פס6כו .סותוכ יכשק סטו

 ףיכפלק וכי נ6מל סו ועמס
 טלכקקסו לוקס וקיכסו וכו
 כ ורכסלו ס6יפכ דסל
 טיעכחס | סו6לקו קרקק
 !6) רקכו סיסותיכו סיקולכ
 תופקקק ץכקל סיפוכי ויס
 ןמ סלל עינקס סמ יפל
 יקערס כוטקס קיזט קכומ(ס
 "'ןכש לכ סינכקכל דורפק
 .ןטכ .סילרפכס ץכקת לס
 רפכוי 650 רבדק ןיממק5
 ויס וע ןומקס לכל וכזכל
 ויס סקיפא 'וקו6 סישיכוק

 "בות ורבד לכ סקוק סינלוק
 וס וקפיסל 06 5כ רמלו
 %ע .קפופו .סרופכ ןיחסמ
 לזו תיתק6 סכ 5 לכס
 "ףשעו האמ הוה דוד ערזמ אוהוותונתונעו 2 יכ "וכו וטירטס לכו תוכמק ןמ  סקכע רוטפמ

 26 | :רועיכו וכיע תו ןיופ
 לכס לם ופעל ךונפל ירס וכו סיפוקיכסו סיקולנש
 םוכ גיטכש וטימ ולמס רט6 יסותיכסו יקודכס ןיכ לידבס 5

 ךכ רחש סתיפ6ל קתוס ותעל יפל לשש סיקלקס ןיכפ
 ףמומכ ותטסלו ומפכ ילכיד ססעלמ סטס ןכ ןועממ ימיב
 הזו = < סיטרפ ןכ עפוקי תכפמ לע תוכל תלססב זכה
 וס לשוכמ כה סלועק םיפיס:מ סיקוילכס יכ רמזש
 יככדמ סב ס\עזל ונרכופ ןפס רד תוכ6ב ורקלס סזומ
 1ע סיכול סקותופ ירבד סב ומש "ם6 קס קרפ )₪
 ןכר תש סיקודכ וטט ספ סרן(כו סיפק תייסק סקיבפ
 סרותס ןמ ןקל מ6 סיתויס קיחמ קכקסס ןיכמ 50ילמב
 ך6 = *'וכו מממ ולכק פלו סיבופכס ןמו סישיככק ןמנ
 לידכסל ותש וככיש <בןרס וכ ךיקי6לס /6 ןמיס ןוסלככ
 3 רולכ תוכ6 םורופבו סיסוקיבו סיקודכפ סיפק ןיב
 סיקכסס 16 םמסו סיפלק סירכמ .תוכר(כ ו9לקי יכ
 קנכקס לע ביטספ וניפקס רעל סו סיסוקיכו סיקודע

 ןקוכקקסו ורזנסו תולכוקמס
 * בפ 'וכו לכוקמסו כותכס לככ תוסלל ולכי ל שס
 מפ ךפזכ ווק סיקודנס סע סימופוכס קזכ ףקסס סמ
 לט סכול גר יכ טוריפב רכו רס5ץתכ רד תובסמ ובלכזס
 תווסתו נק סלועש פסכסב וכורו ערל תוקבס יתס
 ימי .הורוע רלסומ בתכס סמל סנוטת ןפכמו סיתס
 < םיסוקיבס ספכ וקדכ לע יפיפס קרפ סכיכ ורעב
 טפכט תור6טק תטסכסב םיקולכק עטפמ סקוקכל
 .רפכתכ רבכ *ףכו סישרקק ך6 , : תומס לס6 סלומבו
 "וכו דספס עיניס רטפסו == :כ ןטוס דע בכ ןמיסנ סז
 וקמכסמ סטרופק לוקט סט | : טמ ןמיסרפובעכ
 | '6קי סלועל ןככל וכת ןיקיפדע סמכ קרפ = * ופוכתוכעו
 = סמכ ותמכס לע סרוק ספו = *'וכו ל%קכ ןפוכע סל
 סיקכתכ | רויבקסל סיקכק .סיקוכס סע סורעסס
 " פרזמ 6וסו =: ץפסק זופמ 36 סחכי ויפכ פוכוכקבו

, 

 = < וכ"ג קרפ סיערו תמדקסכ סכמרס כפכ רכפ * דול
 סעכפ

,ָ 



 ישילש רטאמ | חרוהו לוק
 ערזמ סתויס רפכקכ סכסמס יקכממ סל יכיטכ סע
 סדוסיכו לס 'וסכס סדולי'כ לט וכב 36ילמנ ןברכ דוד
 ןמ .פכ סכמסכ וילקמ ילככס לס 6וק סלכ (יטנש
 550 תיכ קקכסכ סתיסותעה עו םיכורס6ס סיקכקק

- 

 טפק חס ןמוס
 טקינע סכיכט סלפתש סווופל סקמ '2 .ןקוס 5505 ול
 * עסוסוו סמק סקל מעת םווו6ר סל לו וכיבר סוכ
 פכסקה יככדמ ססרכס יפלו >> וכו םויכוכיכ סקמ בו
 םוו6כ ולמסכ המק סל דןלעתש רול רלכ6 לוטוס

 לטיב ןב סיוכפס יככמ סוס
 "וכסעו סמ סיסו .: דוד ןכ
 75600  ס!עס ךכ סנש
 ףוככ 511906 ןכו וקלכקכ

 סילטעו סמ ןכ סממו ירפש <
 ותקט סעכר6ע 6 סז סכש-

 םירחבומבו םידומלח יפלא המכ ול ויהו הנש
 ןקזה ללהל ול ויה ידימלת םינמש ורמא םהמ
 םהילע .הגיכש הרש תש םייואר םהמ םישלש
 "ינוניב ירשעו סינשה רבעל'יואר םהמ ישלשו
 ןבה םהכש ןטק לאיזוע ןב ןתנוי םהבש לודג

 סרט וכ סיכסס .לכעל
 5 ספי ססכ סיכסס ילכעמ
 וכי ןמזו קסו סיכמו ק מ
 סדיקפת תש וכטי 63ט ססל
 יכו 6ש .ןמיס וכרכופ .וקכו
 סיכשימ סקס דעומ וסקי

 * ססמ + סכ ולו קמ
 ןכ ןכסוי ןכרו = *ןקזס לק
 ססמ י?כיקע 'רו = י(כז
 == ןודמכו סכס מ סורכמכ סיקה <

 ןכ לככמ סל ןקזס ל)קיקכס ו רי ת* סכריפו = קכס"מ,
 ןכר מ לרטי תח סכרופו-סכס עבר6.סיקכס שמפו סכש מ.
 "מ יקכה טמסו : סכס מ ייטמסרפב קסע יפכז ןכ ןכסומ,
 לכס 'ט ןכ לכיפע 0 = * קכס מ לרטי 6 םכרופו* סכש
 26 סכריפו * סכט 'מ סרו דמלו * סרוק דומלל לפקס
 * סווס ססיתוכסס תוגוז שש * קכס סיעבר6 160ש*-
 יסעלסו ל6ומסיעסוסיו ףסוי * סכמעו יול * תסקו םקכר
 : ב'ע סכיקע לו יסכז ןכ ןכסוי ןככ * ןקוס 5501 ספט
 וודימלק דקפמ רפסמ = * סידימ) פ סיפ56 סמכ ול ווסז
 ובר ירספ בר סרפסמ סיסס 6יס 6רכמ סכמ6 וכעמס 5
 +דימלק פל ך/כ וכ ויס וידימפת ידימלתט סיסס ףביקש
 יכ יכויד יכט'פ טס ולמ6 דועו * פע6פ קוביתכב \ז0ב.
 ונכ6 .סירלסכ 'וריפ ישייפ ווס בר יכמ ןככר ירטפמ וכ
 יכמק יסייפ ווס (כוס כל יבמ" ןככרת6מו 69% * רומל
 'ןרופ) ורוק רסיפקכ פרד סוס (כוס כר + ןכככ 6
 סיכירכ ויס יכ ידימלקס ? וירבד יעימטמ ויקס יטכש בז
 90 סייוכל יכפמ .ןפכלו ן6כל תויווקמ קוזככ קלקתטל
 ןנכר .ימייק וכ יכד סכר סגלפק סמ ורכוו סיעווט
 קכ6 נילס סיס וסיישילג .יכפכו (כוס כר לסכימממ
 פיפלמ .סנועס .קכ6ה סיקט .םוריפ )  (מוימ סל יסכנ
 6קביסמל טיל ומק 6כרעמב ירמל) = ( סמסק 6
 * 6 דע ןיכפס רכיכ סיסט יפ .*ק5לכב כוס בלד
 ווק .ףסוי ברו סכר יכמ ןכבר ירטפמ וכ ספ ןרמס דועו
 ווס יכ +-תי וסויטפכ6 ורקו ןנכר ק6מ עכמפ יסייפ
 יכמלו סכפ בר יכמ .ק5 ירו ייכ6 יב ןככר ירטפמ
 וסויפפכ6 ורקו ןככל ןתפמ יסייפ ווק יסל בל יכמ 5
 סיס לוסכ 350 תיכ רפסמ סיקפ שכו * 2 ימקוד ומתו
 'ִפ סכוס .סכסמב 'וכו טידימל מ סיכמס : רפסי 65 6
 ויק סיליעלק סיכמס רק ןילחוכ טיפ פרפכ 'םזכו ןמיס

 רדעומ ס3ספ ול ןי6ו וטופס ארמגו הנשמו ארקמ חינה ארש יאבז ןב ןנחוי
 ףע  סיעכקנס 155

 סקיקיכ ככלו סעס ילסו סדי
 סרט(מכ ופרכי ול6כו וכתכ

 יםקיכפמ קדמוע סמס וכו סבכ לכ'סיפ סורבו סיקסמ
 םקילפ .סניכס סלפתס סויו6ר ורק 31 סיסי קזופלו
 65 ככ סכיכט .תיירס ןייכעל לכל ןוימד וכיכר ספמכ
 ורמ6 ד'ע 6וס סכקו סטמכ ססב קתוקכד תנרדמ ןיכעל
 וכ ןווכ 53 קפס ילכס וגו יכמכ ךיסלמ ךכרקמ יככ
 6יככ סק 6ו דיעמו סוונ בופכק ירסט דנ לכמ יווט
 ףכס לס ותקכס סמירעס ןכ לעו * סטקכ ל6יִב רוע
 בקכס סמ (כ רוכזו = * וכיכר סט וירכדמ טימטקל

 תוכלהו

 ףוסכ ו וב< פכטמכ סיטדקומס ויקרפב סב'מרס
 1369 סיכימק יכטכ ס'ע סימכס ועדי רטסכו יעיכטה'פס
 ופולכי 05 סס תולטקו תויולכמס לר תויתוספס ןמ
 םיפיככס תולעע ןורתי וכ סקכו סל ןיכו תי ל ןיכ
 י\5ליססיתולומו סתטכסמ ופרס סמכ סתכק לע ורמ6
 ךממ סלעי לו וכיבר סטעכ סכיכט סכילע סרטקס סס
 סנופ ויב6 וקווטיס 05 וכ סתוס מד םסס ןוימדס ןופע
 ררכרכז רט6 דכס לע ןוכ ןכ עָסּוקיכ 'ירס6 לע ורמ6 ןכו
 ויס פס6 סעפ ןילדסכפד .קפ 505 ךיכיע כ סו * כע
 מכ טסילע :סכתבו וסיריכ 6יכוב תיכ תיילעב סיכוסמ
 סכיכט וילע סלטתס יו6רס.סד6 ןפכ םי טימסק ןמ לוק
 6 סימכס וכתכ ךכל יסכז ולוד ןי6ט 536 וכיכר טסקכ
 * "5 .ןמיס סלעומל וסיכרכזו וכו ןקוס ללקכ סקיכיע
 סכפו וקנע .סזס 'מ6קס בוס גז פ סטוסד 6קפסותכו
 "וכו םדקס .סורל יופרס .סל6 ן6כ םי כמ5ל וכיסל 6
 פוכסב יקסכמ ןכ ירס6 = -י למשק 65 וכיבר ססוכ 1561
 סקמ סיטנט דיפ 550 ספ סיוכס 6יס ךכס ןקכ 7
 ןופס 656 וכינר קטמכ .קכיכס ססילע סלט סייופר
 סנ 5ע כו סיכט רכעכ .סויופל סקמ לו ךכל יול ןרול
 וכ( ןסלקכל 6+כה מדקקב ףכוקט סמ פל סזס רמ6מס

 סע ןווכמ ןוטלק כלו וכיכר .ססמכ וב ופכ .סיס
 7 1: 7 6 ומ



 רמאמ | חדוהי לוק
 רוס6 ק6ו סב ף6ו תערבמ ופ פסוק ילכ לבסס ילבש
 יכט ןיכ ולט סופ5 סקדכ יפמ ני רס(מ יתונוסכ 3
 עוד וכו סיפכמ תודמ לכו * וכככד יפ לע סירמפש
 יקולקד ספ מ פלומת סילפוס תודמ רמפ וכו סילפומ

 הס | ןמיס | ישילש
 סמרפנט רוכב לפ'יטדקומה ילוספ לכ 'פ תורוככבו * 5
 יעכס לכ ווסיס6 : וקפכקכ ד35רס רכז ןקסלזו ותפס
 :מקמ סטכק סקספ (לטיסתמכמו : כ'פ תוכס'וכו ל6רשי

 תודע לכו .רקלו  סירפומ
 6וסס רבקו רבל לכו ימכמ
 סיכופכ קויסל סלופ ירבלמ
 ל 'פ ןתכ ד תוכסב
 "מומס רי לכ וללככ סב
 תולק זכו סוכ סירכזומק
 תופוקפו תווס ורזנו ררומסל
 לכס יכ * "וכו תוקילטמיב
 סיתויתו6כ סלוקכ .  ומרכ

 ו6 | ןמכלסכ = תוכותכס

 : * רכו ישסוי ןכ ןועמס ל וכמסם ועכ
 וכיטוסס סויכ = לק6ט סמו
 6וה .סכיסיב רזעילס כ ל
 36'%מנ ןכל לכעס סוי
 תלפפ 'פ רכוומכ וקופיטכומ
 ויוכמ סיקש קזכ רוקו. לחשס
 : םיככ רפ6כ יללסכטק פע
 קוסמ יעכטס רחש סיכטמכו

 תודמ לכו םימכח תודמ לכו תודגהו תוכלהו
 אלש הרות ירבדמ אוהש רבדו ךבר לכו ?רפוס
 וימימ ןילוח תחיש חש אלש וילע ורמאו' ודמל
 זריבב ןשי תצלו שרדמה תיבב סדא חינה אלו
 ולו ' יארע תניש אלו עבק תניש אל שררמה
 00000 ןח = < תלו ןיליפת או הרות אלב ימא עברא ךלה
 ןירלקנס 'ל .לפ ןירלקנסכ ' שדודו בשו* א*אסמודו בשווי סדא ואצמ
 "וכו קלונע ןלונ ינסכ סתיס 'מא אלו ' אוה אלא וידימלתל םרא חתפ אלו

 ומכ 'וכו סרוככ וכקסמס
 .ותמדססב .ןכעלס כקכש
 וילע ורמסו : ככותס פל

 56 ןטיס'פ סמ וכו סס
 יקמל יתעדי 6%ו רדטק'כסש
 | וקמדס 600 טיעסק סנ
 651 ורמ6 לכ6ו * טללעס םיבכ מפ רכזוס רט6 סד6
 יסכה סט ףיסוס פרדמס תיבמ לומעל פע עיבק רמס
 סי יכרעו ) סיחספ תייטע יכטמ'יפ) סיסספ יכרעמ ץנמ

 רזעיפפ'ל סיס ןכו :(סוי לועכמ לוכ65 ךירכט יכפמ'לימ
 510 'וכו סוס יזכז .ןכ ןנסוי ןכל סו .:ספסז סג זכו
 6יכק ל למ בוט סוי 'פכ סנ * ס)עמל רכוומס ירפסכ
 קסעפכ סנס מ = * ויס סכש בק זכור לט ויתוכס.לכ
 רכווסו כט * דטימ סכס מ + למל סכש ל *פיטמקרפב
 * כט וכ ןכרסכ סוסו : וכס ותלכפכ לכלרס ירכדב
 קרקיס סנדל ץלכועכ *[יקוימס 'פ ןיטינכ ר6כקסט ועכ
 50 6עמש 0 :ופלכקכ דכלרס ושיכקו יכוילכ יל
 'פס 'קנס ססרופמס ולעס סט לע ןכ 6לקכ וכו תלכי
 יפי'עסכ ל*פמטו ל רמ6 רופי וירכד .ספפס תולכיס
 סססב םכככ יתייס סככרמב יתויפככ לכתססל סורעל
 כיס סקפל יתענֶקס ןויכ רדס ךותכ רד תונכיס
 יתעדי 6 יככשו וכו קנס ינפל ק\פתכ יתדמע יעיכש
 לפס ספ לע .סז סיק סלק סיכפ רכס ספ5 לז ןיזמ

 טסלס 'פ תוכרכב וכויכעמ רפוסס סמ לע וש וכממ לבוש
 ירו יל סט סילכד 'ג סול = ןכ ל6עמסור רמס כשש
 "וכו יפסכככ קס6 סעפ למו6ס סוסו  :"וכו סיכפס רש

 .תפפת 'פ "וכו 55ילעב ןכר סע ו5 וערייט : קפ תוכרבי
 קכופ ו6 תוטל קיכרע קלפק ו6 תקופסמ יכנ רחפס
 ןמיפ קלעמל רכוומכ םדסס ודע לע בפ של קבסוכו

 זרע עיגה רטא אלו ובר יפמ עמש אלש רבד
 רזעילפו יבר היה ןכו * שררטה תיבמ רומעל
 יאכו ןב ןנהוי ןבר הזו וירחא גהונ ורימלת

 סיכסוי חק לט חורופ םלםו
 ת6 ריכמ '6ו 6 לכ .סקימפל
 טתיכס רדסב יכ'פ )יזוקמ-
 ןיק) | * סתו6 סיכיפומ ויס

 תמפכ יפ = ( ךומס) סיכירכ
 סיכמוס סוכיילק ןמ דס : /ּ
 ןמ דסלו סכוטלר) ו 6כ סיכטס ןמ * לס6 סכופ6רס ןמ
 3כקה ןמ דח6 דוע סקל 'ירלוכו סיכסב ול כ תיסיפפס
 ןוט6ר 30 ומוקמב כפוי סיס ו יטיפסכ ותופ ןיביסומו
 תיסילפס סרופס ףוסכ לר * 13 יופלק סוקמכ כשיי 6
 לוד נק ןמ קיס לול תורוטכט סידימ)קק ןטקס פל
 .פוכ6נ ורמלס קמ סבורה רסיכ סז לעו = * כיע לסקכס
 םילעמ ויסט סילעומל ם6ר יקפ 35 תויל65 ככו יוס ר'פ
 ספולב סכיטי ףוס .גכ לט כיסי פ60 ספוכמכ םדקכ
 לכ'מיס יכסב ורמסל ומיכסי ןלככ לבסס ירכדו 6ע לס
 "ןכו סטכס ססמ ס3עת 63פוכו סיווכמ ויס ןירדקכססו
 תומכסס סכויקפ 5 ס%יכקז סימכס'ע דימת (כמי ךישו
 לוטעי '5 ןקז קומיס םעבו סמופכ תועייק תוטספפמ
 וסכככ 'ד וופע וכרבד רפ6כ :בע'וכו וקוכ ויתפק 6
 וסככנ'ל רק ןיסרוד ןי6 'פ סנינס קכסמכ *וכו םדרפ5
 פמ6 - קביקע לו רסלו (מוז ןכ יזע ןכ ןס 135 סדרפל
 = ןלקזק לוסט םימ ויכב5 356 וסככתסכ 6כיקע ל סקל
 ןוכי 63 רקס רכוד כיפכד סוטמ סימ סימ ורמת ₪
 פקירמו6 בופכס וילעו תמו ץיככ יפזע ןכ * יכיע כמ
 וופעו עבפכו ץינס וז ןכ *  ויליסמל סתומס'ס יכיעב
 יות5קסו וכפבטח ןפ ךייד ליכ6 תפכמ טכל'מו6 בוקכס
 *ןרופכו *  כע סולטב כי כיקע ר * תועיטבכ ץכק רקל
 וקכר 'ולכוקב םרופמ וסז ךורעק לעב בפכוו ףתיירתב
 ופפק סילכפתמו סיטעט סיפוע ויספ יתרטוז תופכיסו

 < סלסעב

 היח
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 רמאמ = הרוהי לוק
 ךסיס 'יפולו תולכיסכ סיפוכו רתככ סיטטפץמו סלסטפ

 'וכפלו לכיסכמ6 לכיס ך6יקו דמעמכ םיכ5למ קולמפמ <
 יככ6 לכ6 סיעינמ ספפסכ טכיקער וקל רמ(יקו לכיסמ
 עיבמ ץוסס ימ ופוריפו סומ סימ ורמ6ק 506 סירוסט שיש

 צק | חס ןמיס ישילש
 וכ רקע לכ דמפס ססכ ןיזו ולס סירכלכ סלועב שו
 :סליטב לנעט וכ סמעוט ןי6פ סיק36 עדוי
 ותלוז 6סול . ןכ (כיכס .יככ3 סטעכט רמפכס סמ לכו
 ןולב פונט בר למ .סוכסכו סיסיסכמ ו וכ סיכימפמ

 ןיפלכ סוקמ וקול וקייפכב
 תיב ןברחב היהו וברכ הנש םירשעו האמ היח 6? סיע ספ ןיפו סימ ספ /
 ס5ו םיפכב סלועכ עומד \
 ופ5 ףלסכ סימ 136 ירס 6
 רופמ ןכו רמו6 6וס רקפיב
 קזק ןוטלכ יפכר .עומכיסב
 לכיס .סקפ .ילמוסס יכעש
 קקמ וב סיס ימכ 00רכ יפש
 ןולו םימ ילג קוכבל י6
 ריו 036 טק ספט יפ6 סש
 ןסט רוקט | סיס יככ6 וז
 וז סיקס לכיסכ .תולוב
 06 ססו סימל סמו7 ססינפ
 לע י'וכו ןכיט סמ וס ימ
 סולמכ סילוע ןסס לו ורמש
 סופוכ = סבל וכלקב 036
 ויכיעב ס6וכה סלקכ סיפוכו
 "ובמוסו סיעקוטו רורכ רכבל
 םורכ סכוסס ןועכ 'ורבדמז

 + כע ל[ "ב יפ וסז םלקש
 'ורופכ :טויסס ךסוכ וירסקו
 'ס קרפ תוקללק קברעמל
 וס סדרפס יכ ורמסב

 סירזיכמ ויסס סככל ופרופ
 סווקפ6ק ירכלה סקכססמב |

 סקיכפל סיקלקמ ויס דע
 טסוכיעל סילנפמ ויסולי3
 בע ןיטב םתוש .סיפול ויס
 טספס יפל וסלופ טל 6
 ספ סכמ סימסל ולע יכ
 ןו6ג יפס וכיכרו *  וריכזסש
 רכד יכ עד סנוטקכ בפכ
 "כופללס 126 לכוקמ סיס סז
 דח6 סיק :69ו ודסו סלכ
 ויס ירמופ יכוכ טסכמ סקמ
 רפרוכו קופו6 ססוע סכלמ
 וסט ומכ סיקודנס ידו לע

 ולשיש סונקרוה ןב רזעי'ג יבר וידימלתמו ינש
 % .'ורמו הנוכתב םימכרופמה רזעילא יבר יקרפ
 :תרמכחב ולפומ רבה לכו ץדאהו סכילגלגה
 עשילז4 זב לאעמשי יבר וידימלתמו םיבכוכה
 'רכהו תולכיה לש עמשי יבר אוהו לודג ןהכ
 דע םבהיתורוס עדייכ קרככרמ השעמו -כינפ
 אוהו קראוכנהמ הבורק הגרדמל יואר היהש
 תררוטק דיטקהל יתסנכנ תחא םעפ רמואה
 ןינעה ראשו תואבצ "יי קרי לאירתכא יתיארו
 ןבר זכע ול ועריאש עשוהי יבר וידימדתמו
 יברו לכוי יברו ' םיעודוה םירבדה לאילמג
 ימכה לכ ויה* םא וילע ורכאש ךרע ןב זערא
 ףכב ךרע .ןכרזעלא יברו םינזאמ ףכב לארשי
 זרורודה .קרלאבו | * םלכ תא עירכמ חיינש
 .םימכחה ךומה תלוזו םימסרופמה ולא יתלוז-

 םכתרוח :?רתיהש םכיולהו םינהכה תלוזו
 םתמכחו ןירדהנס לעבשה וקספ אל םתינמוא
 ןיריכעמו ?רנוממה םכינממ ויה םכהופ לע
 ךכ יאחוי ןב ןיעמש רא ורמאש ומכ רבע מה
 ובישוהש םויב םינקז םיעבש ופמ ינא לבוקמ
 סיעבשה רחא םיכשמגו הבישיב זעילא 'ר תא
 תואבה רחא םיכשמנו סתומכ וזה אלש תואמ
 אלא םיעבש איצוהל ןכהי אלשרהא םיפלא
 ;רגרדהה לע ןכו םהמ הטמל םהש תואממ
 םלוכו'היריבחו ןופרט רו'ביקע'ר הלא ירחאו
 לובג לא תצכיקע יבר עיגהו ןברוחה ררא
 םכלועב שמהשמ היהש דע האובנהמ בורק
 וסנכנ זרעברא וילע ורבא רשאב םיינחורה
 'א עגפנו ץיצה דחא תמו ץיצה דרא סררפל
 גרציו םכולשב אב רהא 'ועיטנב ץצקו ץיצה

 םולשב שי |

 תורקל וכרקס וכ (נויכו לז
 מירמו6ס סוסע ירכל ילפסכ
 6% מופרכ וכפס םו0רמס ןיס

 סזכ סכ קסעו 09% סישיככ
 %ככ סיטיפכמו ףיככל 5
 וכ קפעכיכ רמלכס ססעמ
 ןיפ וכ ורולו סיקודכ5 ג
 ."כוקפ ל טעמכ לי סכלס סז
 ובר ססעמו תולכוקב ספנמ
 לשמש ר לעו כס ןכ יכ\קכ
 'נו5 056 לכ סב \סכ (כויכו
 סירכוס .1כ6) סכלק סנש
 'וקידכל וסיכ סשוע סכֶקק יכ
 ןופכיס ססב קמו תולכפכו
 ₪1 רכסס ירכלמ ך6 יכש
 עתמ6 5ע ומעל .לכוכ
 סתוטמקטק ןפו6כ .וקכוכ
 לכ לו .סיינחורס סליעכ
 ופכמ סטת ץופקת רפס
 )0 וע פמס סוסו = : ערסס
 ₪7 )5 ופכפל יכ כו
 :וסכרכצי לכ ופכפ מעי לוב
 :םרפ ןוטפרב סרופס לכדכ
 סוכפפ .תו69כ .םלוססו 5
 ףויקו קוזיכ סז ילט יקכיפממ
 :בפכס ומכו דבכמ ול סייל
 ורמ6כ [כ'פ ןוטללכ סרוק
 ץכלס סע סנט סלל לכס
 ביסוס ועבטכס סמ ולכט
 סילמ6 .םכסס קנטק סקכיו
 "וכו םומי 6 ותבטה טבתזק
 ל לוע וי96 סופי ם6 6
 ףיפפ ופכ ותוכטו רמ6סומכ
 ולכל סכסו + 3ע ירבע דפ
 *1 "מיס ויברכ וכי36 רכסס
 " ןרדמ לע וכת6-רכדל ככ
 ר5וכטכ וכו רס6 'ט דוככ

 'נרלמל עיביפ דע קדמ רלוי קד וירספ םיו לז מ5 סמט = פולרמ סיקידנס ת6 ק5רמו  סייככס ילי לע ספיפ
 ופככרט קתכק 56 .םורסי סו 6יככס סכניפי 6לפ תוכקפ יכ  סיליככס .תל ק6רמ (וסס ךרלכ תופרמ
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 תרוהי לוק

 יכ .ו6רי 63 ופרס יסו5ק קוטורת ימיעס יקו ףלטעכ
 םונסק סנע לב6 טמטס סלי קקזמ ותורם ימו לכ ש0

 תפאמ =
 : סולק וקורס יע יב תו5לס תוסכב סו6ול וכסכ6 רפ6כ

 ."יברעס ןיכ תר6סכ (יסס תטעומ סרופכ (%5 ספרו

 הס ןמיפ יטילש
 "לספסס ק6זמו ירקבל תל לכ וילעמ קלסי יכ סיכיינעק
 \תכיזעל וסוסי 50 דע סקנד םכמטיט סל יכל ערי
 סרוק סמכע .ופיטמי לס6 326 תוכמס ר0שלו סלפתס
 .תרומ ןומסס לכ וניסכי יכ טומ סקל ףכי סימס תפרילו

 ןיע לכופ 65 סתוכו תעכ
 הז קפלי סו ויל6 טיכסל
 וקכנס 6יס וזו * כע רועתי

 ענפכ יכססו | :ימוע ןכ ל6 <
 ךכ | * וכו ופעד ספרטנו
 וקכופתב .י6כ וכיבר ופרופ
 "טתסכס ימכ שגפכ'/6כ כס

 650 תוניפבמק .תו6רמס ןמ
 סולו סלכמל ותעל קליככ | |

 וקז י6 ןכולמ6ד .סיעבכל סז
 רקסכ בטו' סיענפ לס ריס
 וכיכסמ ץיס וזו וכו ןוילע
 טפעמ ( ןיטלול ןי6 פ ספ )

 אש ימ תמ ה היהו ' אביקע יבר ונמו םולשב
 יוהבכרה הקתנש דע 'והה םלועה תייאר לבכ
 יקלאה .ףוריטה ותער הפרכנו עגפנ ינשהו

 -יספה ישילשהו + סדא יגב וב וליעוה אלו
 הג רמא םייכשה לע ףיקשהש ינפמ םישעמה
 וככי6 ככ .םישמתשמו םילכ סה  םישעמה
 רככ ינאו תינחורה תאזה גררה ה לא םיעיגמ
 / הרותה השעמ לע שיגרא א'ו הי"איתעגה
 הוביקע גרו * העההו העחו דיספהו דספנו
 וגישהש קזנ ילבמ'.מלועהא ינשכ שמרשמ היד

 רבכו

 לכ .הכומתק :ורסלו סנס
 .קפס .סומ ועיטי כו קופקפ
 סתו6ט ס5רק סלו = ק3קכ
 יסקופכיקסעתמק סלע יככ
 :סיק וכ ךל ורמ(י סיככד
 ונישי :טזכו .סלולכ ךרל
 'עמסס 65 רובה :תעידול
 .םמסב עדו קל קכ%ת לו
 פי ףכמפ (לו ךל וכזכי יכ
 'סכקטו סוכעו קוזילזו 6טק
 . סיקסעתממס פופכ ודו
 :ןסכ דע סרמבכו סכסמב
 *וכו תימלופס יבסב טמתסמ

 סיסש (יככס ןכ עפוסי לכ
 למע 5לו למוו ןכ סרו תיבק רקכ תלעמ בב \ע ללוש
 עסיקי'ר 55 סכסמכ ףוסו (מוז ןכ ןישלו ןיסמ ל ויכפק
 עדס 55כמ ףכיס לכ ץוסכמ 6מוז-ןכ ןילע וידימלתל
 'ס 'פ קוק35ק פכרעעל וטוריפב טויסכ כו 650 * בש
 סוקמ דע ספועו תטספתמ סכטסמס יכ תורורלו ןיכסל
 תולעל סלוכי ,קכיפו :תקספכ 6יס סס תעמסכו זכו
 ססעת .ס6 לקכק ןמ סנויס סימק ןיעמ ל9מסו י לוע
 סוקמ דע סימס ולפי וימימ וטספפי לכל סריפס ויתקמ
 ןוסש .רכדב וסס5 םרוקס לכ ךכלו תו 6לו רוקמס
 "כמ למ וטלמכ וביש תולעלו טטפפסל סבשקמכ תלי
 תייפכ בולמ 16 ופוב ןיככ פורקלו וסומ לב%כ5 סוכרל

 ספעפ .גיטס% .סלוכי סכישס סעכ סקפדסל סבטקעפ <
 6לפועכ 517 /ורמ6 .סזלו .סטרפל כופתו קכתו וספב
 'וכו סיסטמס דיספס יטילטקז : דע'וכו םוררק 56 ךממ
 סררפס לעפ ךממסכ ספ ריכזמס תועיטככ ץנק וקזו
 סמעומס 6121 ינוד בס סירקעס ןמ 706 תיקטהס וכייעו
 וקויס כטסו יתיאשכ עדס יפמ וקנעב פוס סב ןווכמס
 לכספי לכד זכו דכל תולכסומס ןעבכ %6 םימסק ילכ
 סז ספרילו סטט רפוסמכ לככ שני סער 5 סערמו ול
 םפכסו ףוגק ןוקק רט ותבוטתכ יש וכיכר כפכ
 556 0רטבקו סכפמס .קסע וה 0760 חגקככ רוטימו
 סיזכסלו ומכעל ליעוי סרותס דומל יכ * 5רטיל פוט
 תונמק יכרלפ סכטמי יכ רסס ימעל ליעויו וקופכ
 ספק סילבדכ קסעפיו קוט וכל ריס רטפו סרוקהו
 סתו6מ דספיו םיעס קשרו ןינעמ ריסי וכרכו 0

+, 

 .ןועכ ינופקקכו םיכוילעב =
 וכ ב5 פ ןוס6רכ סרומכ ירבד קס יכס קורו *סמעמבו

 ךילוסט רכסב יכגדל סכקכ םימיכסו ןויקפיו וכלק
 ןו.עכ יטכטמ ל םיניכעכ .פכוכ קוטרל וגרב3 סככ <

 סככביסז טסהָב ך ייטס כ סר5 עד סס כקכ ןכס ייטקלס ' '
 רכל רמומב ולפכ ןסס יכפמ .תוילכסס .קוגטקכ סקי <

 ויע קטכ קתפס לוו תייסוסק'ובססל קרקיס סמל קמו
 שירכהסכו ןקניטקמ .ךמופכ סככפ סמ גיטה ךיכיעב
 סקוו לודב חוד לע ןייענ סרטתו ןויעכ גילפתו ךיכיע
 סביתכב לכססק ול וקסדנ ןייעל ךקככס סעמ ךור6
 ףת 6מ סירכסו וניסק5 ךסככ ןיסט קָד חותפ ול קקד
 לכל ויפע לכוס 05 רס6 קז לע ךקו6 םלסי 65 ןתקקל
 ך ן 6 טלסוו וקניזנכס ךסככס קמ לע ןכ 01 םלסו 36
 סטכקכ קנלפס סלוק וניטקל לכוי םייקפ סמר 6לו
 .תומבהס ןןנ סמבסכ ןייעמ לכ כמי ןכו = < סקלטכסו
 .םיכטיו סכטסעס סכרו ס*יכ סכטסוס ןיכעב וכיינע
 סע וכיבסל וכרדס סמ יפס 16 ןיביילפ\ לסכי וינויער לב
 סז סע וניסרל לכוק 93 סמ גיסקב ללתפק שלו רקס
 "לבר תברלמב סיסקו יטומלס .תוקלמס לס קעבכ רככ
 'סכ .ובוייעכ סולטכ (כיו סולטב סכככ רסל סע ?ביקע
 "סנעמל ניפסל .לכססק ס6ו = = * םייק5שס סיכייכעב
 "סיסת 690 וניסו רמ6 עסיל6כ עינק רכו ךקנפלמ

 יה .םדסתפו רסס לכמ רסס רוי כופת 325 לכל סלס
 "קו'דמסו תוכורססס רח( .קוטכו סינוימלס תכוכ נק וס

 = .ןמכ .ורו6 תוככסלו לכסק תדירט) תוערכו קומונה
 /םע סובר סיכימ 'יכוכומק סיכוימדס ןמ קו6רכ סלחתיש

 טס
1 

 ו 7



 רמאמ | תדוהי לוק
 סירכלל ןויעב .ורכפי רמ6כו סילוסכ 05170 כ תסנש
 וילע מ(כ רבכו :בע'וכו ס'קדס סילכדל 16 סירי(מְס
 .סעטב שוקו .י'וכו סטמכ סכ'כט וילפ סרסקס וס יור

 אצק | וסהפ /ןמיס ושילש
 6 .יכ תעדמ םישלק .רככו סטפ סיעבר( יכס תיכ יטב6
 'סיקס כג ורכדיקדמ ןכבו -* תילטטל ןיכְמס ץרקל לוס
 2 בב בתכ : ס6וככס קטכסל סכמ לקק מק ספסס רובס

 י'ובו 3(וש סיס וקונרסש
 ןסכ דע סרמס ןיכעו טולס
 קפל יש ןוולע רמו5 סכווכס
 : ךויכיכ קכמ 4

 היי סוכ וס ןמיס

 ה .םיוקס 1

 רכג \ע ל: וכו סיבלעק
 טכיקע רוסו .קזכ סימפ
 קופי יכ רמליס יו6כ קלכזס
 ץרעכ .פוכרעכ סיפיו ומ
 שכד סיסי יס .וגדועכ ןכ
 כ | %רשי סטיו .ויקללב
 וקמסק דהְכִס פעכו ויסועב

 'וכפל ;לטיכ וגדוע ופינמ

 ף6ו .סכס ור -\ סכק 'כ
 'סנטי 100 ותוק ירס6 יִב
 סייחנככ .סייססו תוקבְדכ
 | ספוק פ סמ ורפסס וקכ]

 ומ סמו לוק תכ סתניש
 קהכיס סכיקע יכר ךירשל
 ןממוזמ זת"ו .דחלכ .ךתויסב

 * ב0 .סלועה ייסכ |
 סקיי, זס ןמיס
 רסק רול ש
 סכסמס כ לכסו :"וכו ריקמ
 תורטמל .ןיכמכ "וכו .תכטב
 סיכווס וכלמ .קוט6לכ וס
 תוכק ןכלס .סדוק סנש 0
 כ זק ולעסס ומכ יכפק
 וקכ ספעו סיפונ5 קכסמד
 תעד לע ןגוכיו סכבי ןוכסמ
 תיב סדימע ימי ₪50 רכסה
 3/0 תטסל סכמ 3 ויס יכש
 ומק וככרק לק לק סעו
 "עבר רסס סנט עקת ולקע
 ןיככמ | ורכפ 906 סנש

 קרע תוכרב תכסמכ

 וילע ץררשתש וה יואר וילע רמאנ רבכו

 ךכל קריואר העשה ןיאש אלא השמכ הניכש
 הועשב םווהו תוכלמ יגורה ;ררשעמ אוהו
 תע אוח .םא ולהימלתל לאוש ;ריה והוגרהש
 וירימלת ל;הרמא זהתוא ארקל עמע זרורק
 רעטצמ יתי*ה ימי לכ םחלרמא ןאנ דע וניבר
 ףשפנ תא לטונ וליפא ךשפנ לככ הז ארקמ לע
 ךיראמ ?ריהו ונמייקא צל ידיל אבש וישכע

 + ותמשנ התאציש דע החאב |
 סייחה היחו סוכ לכ הזכ .ירזובה רמא זפ
 הקימה תומיו םיברעה - 0
 םכיידימתה םייחה היחי ןכ רחאו ?הברעה

 * דימתמ גונעתב
 יבר רחא רודב םהירחאו רבחה רמא ופ

 |+ו

 סנכקס ת)סלט ןולכז ל בלבקכ .וכק ססשמכ יב ל = סמ
 :טסו6 סככממ : סלכז סדזש
 רק סע . -טקכ לכס יזכו
 .*'וכו קופכ (וקפ סמ בסל
 ץיכעמ וכ = רמופ :סבופס
 סוכמ .+קכטמס 6 סרכמ

 פבדכ .סיכילס לכ )וכ ספי
 .:ףרעב'רודסו ויכפ6-3ע "ובד
 סנט סע סיקלס ןינ סופ
 | סכוכו .י רכה ל רכד תוכיזס
 לקככ :יכ- סוקדמ  .רפסמ
 ועכטס רס6 ססס סידומע
 35% סיעפי בוקכס יכל .לע
 סוס ךקע . תכומ" .סיקו
 'ס תרי תעדו סקכמ ועושו
 51 ססרדמ יפכ .ורכו6 יס
 :. ןיקילדמ סעכ'פ תבס ויל
 סינוכקו םיקרפ .כ1סכוכו \

 סיקכדס ןיכ | חוול סול .יברו ;רדוהי יכרו ריאמ

 .ןויררת ןב אנינח יברו יאזע ןב רעמש יברו יסוי
 שודקה וניבר אוהו יבר חלא ירתאו םהיקיבהו
 יברָו ןתנ-יבר ומעו אישנה הדוהי יכראוהו
 ילעב םחירהאו םיבר םתלוזו החרק ןב עשוהי
 אלא בהירחא ןיאו * םיאנת םיארקנה הנשמה
 יבְר רכחו * ארטגה ילעב םהו סי ;רומאה
 ןיממל 5 ,תרורששל לקח  תרנשב הנשמד
 ףחא ינש תיב ןברוחל ןֶק תנש אוהו תולטט
 זראובנה קספהל ;רנש םישלשו תוצמ שמח
 'ברהמ שעמ הלא ונרכוש המ לכ הכ לג'זגתנ
 ;רנשמבולדהשהו + םהישעממו םהירבדמ
 סלנמע ל םירבהמ הרותב  םתולדהשהב
 קריקרפו ?רירדס רפסמו זררודסו ;דתוא
 קוחר אוהש המ תועומשב םרהזהו היתוכלהו

 תעדהמ

 סרקזקו תומכונקסמ לקקל |
 .ססכ .רבר .רמוב תועומסב
 סנכקו .קעומפס יפמו מס

 יפמ לו סיבר .יפמ .סתו6 |
 רה( רלכקיס ומב סידיפי
 סע תמ6.ןק | ;ןכ
 סמ תיכומ דע סז לכמ
 רכד ופויק תמש לע וסס
 ופכ יק56ס ןיכענ  רועכ
 לע רופיכס לוע  םיסריס
 סמ תעדי 0 לסו .ויתודול
 "ןנדקסכ סכלנרק סו לע'תכש
 .נכיסמס ילס5 יכ  סיערז
 "קסכ כטמס יכדסב ופקולס
 פכקל רבקטס בטס רפסכ
 סכוכקס תו לע רפמכ סו
 סיקלפ 3 ותו קוכסל סלכ

 ןיכמס סול וכממ רס6 םיכויס תוכ'ע תפסת דע תיבס
 ךדיתלפת | יסדקפומכ ןכלסק סלוק פע תולטשי
 תעדירנכו *רכסס רבדכ סכז לקפ ריפכב ווחסתו
 סע .סדימתס סקובכס וכ סס ןמיס ועכע רכפס ילכדע

 לכ ףסיסכו לז 6 * וג כוטכ סרוקטל סעט ןתכו וכו
 ןימ לכ .קומספ ספכ פוכמס סינלוכב סינומ סטסק 6
 6רקו יולכ וסט קמ יפכ סויטרפ םיכימ 5% ססמ לכ
 רעלמכ קנס ךכ רח *(קככמ סיטרפסמ ןימ לכ סט

 א פ
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 < קרפ דק6 לכ סט דקו סיקרפל יטרפ ןימ 3ככ 8
 סיפוכנ סינטק סיקלפל קלפ לכ רט6מ קלט ךכ 6
 לכ סט קו סתולוסלו ספ לע סתעלל סולקו ןיכספ
 סכןנלקיכי ןכ ירסש) סכלס 'יכטקק סיקרפס וויט לס

 זמ | ןמיס | ישילש
 רז נכ וכיסמ סמב סג סכשמס ןוספ סכסל וילכד לכ לוע
 יקר .* רכד ןוטפס קוסגמ סזכ ערבכ יש יכ 6רקמס ןומ
 תומורק פכסמב סבמרס רבדכ סינוכס ףדקולכ וס
 סורקוו סכופו סרק סכטמס לכב סרמ6 ו ס 'פ ל

 כוטו לכט סוסכ  ךיל(ספ
 תופכסמס לכ רודסל סעט
 נס לככ סרפסמו סיקלפסו
 ₪96 וירכל ועטי קכולק6)

 קכסמס ופכסמ לכ'פסמ ויס |
 : סע ג'כקת סיקרפו (ט
 "וקובי סקכסכ ויגע סכסוש
 לגלנתכו = :יק16- לוע כ
 תירכעק ץוספק תופנמ סכ
 סבטלק כתכ רככ "וכו

 ומיכל יכ סכטונק יפמלקסכ |
 סיס סקו6 רכסט פולקה
 סלק לכמ -נ!פומו ןופל ב

 לגלגתנו וילע טכסומ רגד זרוחיש תעדהמ
 ורזגנ ונניאש המ תירכעה ןושלה תוחצמ הב
 ץרירבד רוצק לבא \ * הברה רקמה ןושלמ
 םינינעה יכפוא לולכו הכרע יונו הרוכח יפויו
 ןייעמה קדאריש ןיינעב קפס ילב קספה םשע
 קרתומכ רבחמ רצקי םדורשכ יכ תמאה ןיעב
 ימ 4לא התוא אנוש ןיאו י יהלא רזעב אלא
 ) תאירקו הדומלב קסעתמ אלו הניכמ וניאש
 זרושרדהו תהוחושה םימכהה רכדמ עמשיו
 רשאכ ןורטחבו הרקמ ךרדב םהילע רוזגיו

 "וטקמ "כולס6ק ןוסלס ילעב
 טרטס יכ :סירמולו סו לע
 קני6 וזו .סילי) סירמו סירס
 ףכ רקעמ | תיעמ6= (יטוק
 וס שוק קוכוסלק .ןט ןוטל
 ילעכ וכ סירכלעמ סל
 סקע ןיטכט סמו ןופלס ןתו6
 פס 6לכ סכטעס ילעכ ולו
 סנוכ  ןמיקמכ ויס םיירכע

 עמטנו :ימכק ץרסכ רעו
 וסטתטכ וכו סר ןוסל וסל
 5כוקמ ףוסס קיפל וו טכק
 ןוספ  קלמכ = וזסו ןופלכ

 סימכסקס לע םדקס ןוסלכ
 מ סוריפ סידמול ויס הע
 4 | תוקו6מ .סקילע פָכְתְפ
 (רמנכ ססרופמ סו ויתרטמו וידכע ירכדמ (רקמס
 סרב סכטמס ןוס) םויס סעס לבסס עכוכ סכמ6 * לכ
 515ג7כו םכככ רככ רומפכ וסכ רכדל קמו 'פד לוי
 ץנויכו סימרות ומכ (רקמס .ןופלמ רזנכ וכיסס סמ <
 " תיכטק ומכ 392 רקמס ןוסלמ ףכומ ול ןיפס סמ 6
 לופכמ סופק סליככ םרכקס יכ ססימולו ןסכולו * כורש

 םמתסקמ סלעתסל לכי: 6%ו סיטרפו סרוק יקודקל 03 |
 5וכו ןיכעס .תככקל ,תוופרבס .פוטדוממ ולמ קמככ
 ילוקל 6רמג ןוסלו 7ומל [רקמ ןוסל
 רקס6 תלגמל וסוריפכ ןימרוק קלט תבומקנ עבלרש
 ןוסלו וטעמכ סכוסל תייטכמ סכסו * סידסיקמ תלמ לע
 סוטב וכ םי 526 סברעב סמ תותיספ ספרכ סיס קטש
 רוכק לכ6 61 קב רכודמ .תודכככ קויזמלטס רפי %ל כל
 קינסדב רכוס סמ לנככ סירבד רוכק רמו וכו סירבד
 5גלגקכ רט6ומכע ןוסלס רבדכס ןוטלכ סוחכמ סיכיומ
 ןקתכ וכ *רומסכ 6רקמ ןוסל וכיפס מב לקלקתכ וכו

 סגעמלמ וכוטסרס לע לזק ןכ ירש יסירכדס לוכק דכמ |
 ורמפ דגככ = סרוכת יפויו : רמלו סיסכס רופסכ סטול
 לולכו : סרולס דנככיסכרע יוכו :קתוש סרכסמ סלעעל
 סירדס רפסמ סכוכ דנככ * קספס סע סיכייכעס יכפול

 סיוכמס קכ6 לכ ללי'וכו ספס ולב = * סותוכלסו סיקרפמ |
 ןייעמס ספליט ןיכעב סיכקותמ קפס יפכ סק וכרכזש

 'ועפפ םיו וכו רכקי סלו רפכ יכ לולכ פכפכו עמ(ס ןיעפ .

 ונעגפישימ ןורסהב םדאה לע /2' כ רזוג
 ילבמ אחז ן '

 :6יכס רסס

 ו לעו סיירכעס תוכוטלמ
 לכ ךתכוסמ סיסק ךרדס

 סינורקקק ןמ לקליפ ימ =
 סכיפט .תולקכ וטמפסכ סקס וש 03 וכי סכטמס ןוטלס
 םיטכמס לכ6 ית ך5 יתיוכזס רקע סזו ןוסלכ ילדכ
 תוכוסלס לכ סיללוכה סירבדס לע סורכלקכ סימלפה
 ןוטלמ סירכד רוכק 526 ורמל סיסקו = = כע סנכ
 ןוט6רב .תיפרס רטסכ ןיכע .תומפפ ומקבל סימס6 8
 ורמ6 תמועמ סילבד  רוכק ורמ6 (סכתיו .דז ןמימ
 עונקמ סוס סרכק ןוסלכ לועלס סכממ יכ ןוטלס קוסכמ
 םקייתמק קמועל ול,כתי סירבקה רקיו * סתוסככ לודב
 = 36 +: ןומ6רס רושיככ וכרכוס ומגע ךרדס לע ססיל
 עיבק ןיכמ יתלכ ותויס סעס ל כו סביכמ וכי6טימ
 יפלו ללכ סדומלכ קסעתס יקלכל ותולסרתקמ כג
 פסו 5 קו סעו = יתככומ יקלכ .סשירק ספסירקכ
 תוטרדקו דומימ .תובירכס קוחיטס קר 5/0 ירכדמ
 - ןכוק ןיכס 6ו עדי 63 6וסו ילכטק סקסק ןע קוקוסלק
 רוזני ןככו = * ךלי6ו חכ ןופיסמ רקכקיס ומכ סכויכע
 136 = סילכד | רמופ ןורססו סרקמ ךללכ | סקולע
 ימ קטעי רט6כ קעכק רחש .וכסעכ לו ןמדוקו ירקכ
 ןסכמ ילכמו סוסלס לוחקמ .ולכ5 ערוכ 55 סדפ עבפיס
 טופסי ויכיע ס6רמל = יוקרכס ךרולנ ולנרקו וכייכעב
 65 שוקו 6וק לכס לכל רמסיו (וסס טילק ןורססכ רוזביו
 סנטמס (כטו ודכל (וס ול 55 רטס סילו = ספ0ו עלי
 יכונדמו :לכו לכמ ויתוילכמ קוקל סכייכע תויסל
 סנעמל סכוסס סמ בסומ סז *ןכו ספוככק לע סקכיממ

 | סלָָזְספ
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 36 -ורופס תילכמ יכפ בסמ (וס סגו תועימטכ סלסזסמ
 'וכו6 לע רמלל ורבד (כוע קיס סטס לוס ים ופיטר ומ
 סלימפס ספוככס יכולמסכ .סקתמ6לע סרומס סלכקס
 כ 'פ ספ קכשמכ רלכלס סוכל וס סוס שקו *:וכו

 . בצק טפחס ןמיס ישילש =
 יכ קמסב סוס ןכ סכוטמ ויס וכי6ס סמ ל[ ירכדכ טיס
 ססיפוללכמ פוסס סמ וכ 55כס ש רתוס טלפס סול יכל
 קנס טכממ מכסס רקס ךסמכ 76 סלועמ 6וס תטדוקכ
 * טורו סיכפ 56 .סרותס יקוספ 'ספןכוס ןיכעמ ססילבל

 וכימ יכס וסלט 6 ערוו 6
 ןמוכ 5 ןרנ ןססע ס6 ןיטס
 יתס ןתוכ קוכלביקס 6 ספפ
 "')כלק סכלרס ספ יפויתו6פ
 יכס סק תובוזו * רפוסק וס

 יזעפו- 330 ןוגכ סינ>קעס
 ןוינטכ(ו  סיעעטמ .ולכסמ
 ומכ סטש ןכ דוסימ ילכקמס
 ::כע .'וכ6 סמכ רסכתסש.
 50 ידיסיס תלכקש רסזסמו
 ת6 רושל סיכרמ קר וכי
 רכרַה יכ כט(כס .3בקס ךרד
 'מכססס פומכ לע רועי 5
 לכ | ןמיס ללכקסס ועכ
 סמ >ופ)וז תוטוקמכו
 סכיקע שוק סקמ לס רש
 וכייכעמ רפוםמכ 350% ןכ
 לכ6 -:'ס פ .תוילע תכטשב
 ךיר6ס "וכו 6רקנס תועוקס
 רפסכ כסרט סתולופ לפ
 יכרד * ססיכרדכו :ותלכק
 ו לוקס 'כלס לט ןפמו מ
 תודלופ * טסירכדכו :סּב
 * סקיל םמכו : סקיתוערוסמ
 סק סילטמ | סילטמע וכ
 לועל לע וטל סיתוסרדב
 רופיכס ךיטמיס ועכ ליעומ
 םי סו : (כיט קמכ קז 5ע
 עוסרדס ןס ןס * וכו סלב
 -ינכס שקס לוכנ לכ ולכוסס
 וספכ סרפי 65 רס6 עמופס+
 ל תוטרד ןתויס לנוס וב

 םתכימס ינוימדמו * הדנח ךרואו ןחבמ ילכמ
 רלנלה סכוחנ רמא ורטאש המ האוכנה לע
 לבקש אבאמ לבקש השאמ יבר יפמ ינא לבוקמ
 קרשמל קדכלה םיאיבגהמ ולבקש ?רוגוזהמ
 םידיחיה תלכקמ ויל . קולבקב םרחזהמו ינסמ

 ותומ;תעב ּוהוצש ןנכל םהמ דחא רמאש הָמ
 יתייהש םירבד 'דב | ךכ לווק 5 ךל רזח יב

 65  ךל תרזח אל המל זדתאו ול 'מא ךל'מוא
 ועמש סהו; םיבר יפמ יתעמש ינא הל רמא ךכ
 והְמְע םהו יתעומשב יתהמע ינא * םיבר יפמ
 חונתש בשומ "חי יפמ .תעמש התא םתעומשב
 טעמ תלא :: 'םיָּר ירבד זוהאלו דיחי רבד
 תרעממ-ילע תוארה ןמ סיה ןמ חפשכ הכרהמ
 "ילבקמחו רמגה ועומש לכַא נשמה תועומש
 סחיִרכדַכו היכררבו םהב ירבדה וכדאי ותוא
 'בושמ "?הרנ:אש חמ סהב שי סאוסהילשמבו
 | /+חבושמו גוהנ  סהה תורודב היה רככ

 יקוחב :קראוה נא ןכ = ירזוכה רמא ספ
 רתוסש ;רמ םהירבד

 סכהיתוללבמ : קפסמ ספט סמ 5 רפוסמה
 רקחרמש םינפ לא הרותה יקוספ םתאצוהמ
 קרתוה .תגל יכ שפנה דועתו קרשקהה םתוא
 ןינידב סכעפ ורכזע המ אוהה קוספב הנוכה
 ?רודגהמ םהל שיש המ ןכו * תושרדב 5

 / לכשה םהוא קיחרמש הממ סיבר םישעמו
 םכהל שיש המ תיארה רבחהרמא עפ

 קודקרהו | תרוקיידהמ

 "וכו תפקסק סקול קקסלטט
 יפכנק שמ וטלמ ומכוי ל
 35לפכ סמס ססלסו יפודסו
 לכוכמ ופיכוסט סמ 60-וכממ
 36 סיכילס .ןכע) \ קופפה
 לבו יקלכ: כותכסו  סתלוו
 לוכזיס סמ :ןנימד5 סתכוכ
 וניו קוספ לכ +ע יס כמ
 6וקס 65 סל5ס לע קל ק
 * כ יככ ןקוכמ 1 ןיפעל  םרדב
 | = "ומ רדגסב ונולפסס סט כס
 פולו סכיל ומטל לם ךכק
 .צע יס-עמסקל יופוספ שוקו
 ןוימדל קס :הלסס ספ +וכ:
 "ימלועס ןזכל דרוסכ םרמלב
 סמ סוס נקו \* ןכו סילכמל
 לק רפ6 סיטעמסע ורפסס
 וכ ..ןקלכוט- ו

 ופפסי כס% סיפעמ: סלע

 ספוכי | ןופקס :פממ(:רתזו<
 ופרכל סיטי סל לעו עומסל'
 סירופסיסקמו רמ55 עיט
 וו סופל תווכקור תז6לקמ
 'ופו ידיססק:לע ססולפ פז
 6וק סנ קזק יטילמס קלקסו
 ול קויס/6רדבכק וסב ללכב
 סכמרסלוי ילופסו ישעמ סש
 195 סיכוכק .סילכד קליפ
 קכוטללס סכס'וכ בכ קפססכ
 יככ וקלסב סכ לט םוקכ'נסמ
 ונווכ 730 סירכומ 3 סד6

 סרירכל :לככ 31 סיטכקס <
 סקילעו לוטפכ ןולסקו סרקמ ךרדכ ססילע רווציויפול
 וקכ םקק תולולכ סנוינע סיס רככ יכ רכסס 6
 ךרדכ .סקק סיכלדס יפ לע סכיכ ירמ0 עיכסל סבוסמו
 "וכסמכס ןקספב 6קעמש סוול 6לימעו * כויכו קכמסס
 4 'פ יסילטכ 'רומכ ןמ סז קמנוד נמק וטרפב .1ט יז בו
 * כע 'וכו סוס ןמוב לוקס ךרדט ססרפתסו 3
 רע תרכד רעוכ וכו סול מ* ןכ חס .ןמיס

 סכע סקעד יפל וכיבקס סמ 556 סיכקותמסו סירטיס <
 טסב סי סילכד קנקמ קסרכקס יפעלו סטוספ לע סקסו
 וטוטפ לע רפוס יט קע לכטס מ ןקוסילקו סכלס ןט
 סכו טקכ 'פוככובססכ קת ויס ימכסל שכ ץר5ס ימעב
 16 וכ כוטסיט סד6 סלועכ סיסיט ןכתי ךיס סירעימ
 י בע 'וכוויבועכ כטייס וק סכוככ סכומ5 6יקס ןימסיש
 וכו ו סה פפ סע תיוק טס ןמיס

 < סל
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 ןמיס לע סיכטמכס ול םירכלס סיכווכמ קלכ 57.
 ולמ6 תומלם \ע תורוקל תסכושס סילרס ןכוק 32 ץע
 "קלוקכ וכ ומרכז סז סוקומכ סבננרס כתכס סו סע 30
 ררכוכט סדפ יככ סתוש 3 6 יטילפס כס 335 סמ ימ

 נעבְע אץְע ןמיס | ישילש
 15 .עלכ (רמנסמ יכ סכוככ ע סלכו סיכר טוכלל
 ןוככ ןיש קל "טס יפו סלק סקו6 סטעי רט תוכעה
 6כומו רטסכ וכ 6רקמס .תמכסמ קיר ותויס) ליכסלל
 616 סו וס רפפ סוילכ ערי 5 רמ6כט כיתכ 9רמבב

 3[ סימכמס .פלודנ 0
 ככ כונכט סמ לכס בוט
 סיכויכע 5ע סירומ ססירכד
 סקמ 951 76על םויתמש
 תומוקמכ םירזופמנ סיטעמ
 !ע טילוע סק סכולוכקמ
 תשס וגיטס סס יכו תומלש"
 תועוכמ 96 בג ררבקכטו
 בויוקמס .תוסיכמו = עבוכס'
 סע סק יכ ועדו =* 6008
 'וכויסילוקס סירכלט  סני6
 (5-) סכ סיעינמס סמו :כע|
 <> "כו (יב
 סיעינמ .סקוולבסו קכשמס]
 סכוילע קגרדמל סטק יטכ6
 ןונעב טפ .'וכו רקסמס ןמ
 וכ = רמטסל וופר 6וס וכו
 תופעס :ןמ רוי  לפכסמ'
 תכבסל : סיפכ 006- .סכיששי
 לפכסכ סיס 65 ןיכעס-
 יכ תורז ךכ לכ :תולעס
 םיככסמ סימעפ סו תווי
 עמוטס | 033 סמילט סכיב
 ע  ולקזכ ק6 0! 6%

 : ןקלפכסמ <
 וכו יפילל = ץ ןמיס"
0 / 06 ₪ 

 < ורופכס לכ

 הב סיעיגאש המו אתילרבהו הנשמה שוריפכ
 רוסחו רותי ילכמ רוריבהו רקחמה ןמ ל

 / ןינעב ןכש לכ הלטב
 ?דלעמל אוהש המ יתיאר ירזוכה רמא ש

 לכ ןוחצנה תמכה לכמ
 =. /רילע בישחל ןיא רשא תפומה אוה

 קדקריש ימ לע בושחנה רבחהרמא (ע
 וניאש אוהה קודקדה 4

 'וחערנש המ קוספהמ עדו*

 רבה ךא רשפא וא הז !רזוכה רמא כע
 היהנש סינפיינשמ"'א לע = :

 ץררו חל םשוריפ יכקל45 ירבר עדנ אל ונחנא
 * ;ררותה ישרפמ סניא הכלהה ישרפמש וא
 תווה שעמו רשפא 'א םיינשח םינפה 'זרלאו
 ;ראונלו השקהליכסמש קוספ סהל האָרנש
 ללכ םהל םיאור ונחנא ןיא רשאכ תולמהמ
 יהשקהל המכסהה תילכתב א'ג הכלה שוריפ
 ינשמ וחצ רפאנ לבא רבחהרמא נע

 מהל היהש לוכי םירבד
 ;ררותה שוריפ ךרדב ונממ ?רומלענ תודוס
 תורמ הרשע שלש תגהנהב הלבקב םלצא ויה
 'תכמסא ךרר לע םיקוספלסתאבה היהיש וא

 םהש

 60%עכ תכלס ו6 טספ דע
 סנופלפו ספמכס בורכ יכ
 סכו רנל ךותמ רכד ופיכוי
 תורודס לכמ טספס יעדי
 לו = כע ססילקש סיקכס
 ןט ןסמ 6 סייכטס טיכפס
 סוכו סזכ סורמלכס םילכלס
 56 סתוס יחוקפ סיקתופמ
 סיקכ6ל ספקיל שו ומ \ע
 "וכו שוק טעמו : סיפלקתמ
 סיכפס | יכטכ 63כזי כוש
 35 קנקק מ ססכ וכבנתה
 ונחרכוס רססמ"וכ \סנקס
 סק סכ)סס יפרפמס למול
 *סרוקק יטרפמ סונע

 רכס יכ 'כייכעמ 65פו 6)פס
 "פכ .סקישעמ לכל  כוט
 סקעט דפע 65 סיקוספס
 : ססירכד ורכ רעכ סמיר
 רמסכ 6 נע ןמיס

 למולכ י'וכו
 * ת6לפכ תו6רוס טת6 ןק
 רקסכס יו6ל יכ ךכ עד לכ
 "כ  םירכד ינסמ 6 לוב
 ןוככ | ךלד = סיס . י!וקכס
 ןפו6 וכ :ךוסמסל םסונפ5
 "ביקכמ ויסו ינותככ רופוכ

 ךמסכ סקילעט תויפרס .קזוס למול סנוכס 'וכו תפוטס
 כ תוקיפסמ םויפרכ ןוחבכס וכני6 סספט ןפמו "פטס
 < 6רכסו ופרס יכפכ ס0 יכ וכומסיס סמ %ע ססל ישי
 תוטפכ סקול קכומ ישלכ קוס תפומ וס לכ6 + רבו
 < סתקכו בפככ רס6 בתכו וילע קודוסל וסולכמו סכמ
 יט ורס) םנעו ויל היטסל ספ ןיש ןקס ויפלק קזוקב-
 ספורופ יכלד עדכ 63 וכקכ6 סיס בנ) מיס
 'פ תפרס שלק שט לע זו = * סלוקל '
 וכ סכוככ ולבד 690 רטוסס .סליפק ספיפק .41ו ורתי
 וכ וכססי .וכרוד יסנפ קר סקעד דנככ סלקכ ונתעל
 רוסי 'פסב דוע כתסו * סע ןכ וככיסו סעמפמכ סקילכל
 %ע וכ סכסמס 'ופ וסט ףרעגס יכ ןופלל רעפ ףרומ

% . 

 טיכרדכ ןסכ תסרדב סריתסמ תודמ נק .נקכמ סוכ
 סיבייכעל וסעס בקו + וכממ .סימלפכו 6 סינכוקמ

 ךנ יכינס דע ןוויסלו 5תבקכ5% םוכוממ סילכוקמכ
 56 תוסול ךיכיפ ויקו = * סרישיכ %6 וכווכיט 63 סיכויכ
 תוטרדס לע וירכד ומעט טס 1 'פ יטילסר קלסכ ךרומ
 ₪535 סקיפ סזו סהוכרל ןידקס .ימכ ודי סכללש עב
 וספס ןיכפ 0וק 6וסכ רכלקס 65 רוטק תכילמ תוטדכ
 פסק = סוקפס כס תופרדכ 070 יככ .ןקנקכו 6וקס
 [וקס קוכפק ןיכע רומיכ דכ 3 סורמ% סקפ סמלי לכ

 וסט רק קוספל כטקיו םתוש סוכמ וס יכסס קלסס)
 ססלכ ןומפלה קלקסו קופה ןיכנכ סז ןישס סל בכ '?וכט
 סקש כוטמוו סרןספו וקכמזןמ פל דטרד תיל רכגתמו

 ןיכע ל



 נצק נע ןמיס ישילש רמאמ |  תחדוהי לס
 סוכר" וכפומ ס סט ולז6כ סמ ןכו 01כ סקל לכוקמק = סינכוקמה יכילק טפסכ'וטרדק טפסמפו קוספס ןיכצ
 0601 ןקכס (כו 5קזמ ססופ וכ'ס יפ לע ף6 רווסס 6 = פיטק קכילמ דכ \ע ססט םוחכס יתטמ תחש קכיכס 31
 :וקועקטמכ בותכס פיכס רעול = 15 סכס סטפ סכסו | ססרפתסו *לכט עב לכ .לעסכייכע קפוסי 63 6
 .(רמנ קוד קפ 516 רושיככו = כע וכו םרדמס רסס ךלכו = מכ לכס סתוש סיסוע :ווקו 6וקס ןמזכ לוסק לס
 / + \ \ . (למוע = סירלוסמה ו עיח

 העמשרשאכ סתלבקל ןמיסב התוא םימש סהש :6רפק ככ ינת 3/5 = * ריטה
 יעבשל'יס רמאל סדאה לע סידלא ה וציו קוספ 36 ךנו6 לע ךל קיס .להיו
 תכרב'ה ןונידה ולא וציו חנ ינכ ווטצנש תּוצמ דמל ךיכו5 5% ךכו6 6רקת
 :סכוגמ רכל סר6 עזיסי ס6ש
 יכלו ידכו6 ךוקכ ועככש ןתי
 350 556 6כתס סו 06 סמק
 'וטפס קו יפב :ושחי ןכרלכמה
 וכמה קוז םכוכ ליק תסזש
 ךכו6ו עככסס :6וק\לתיסשו
 יפק(ים בסוס :יכי6 'יכ:6ק סקס
 סז .בוטחו לס :ולכטס יממ
 פג פיס :קכילמ 6יס לכ(
 סלמ לע .סכ .ריטוס ד
 רוסלס ומכ יס 6וקו סכוט
 רוס6 .ןכ סכינמ רסק רעו
 בע .קוספל סו ךוסורעמסל
 סט 3כ ןכו לפס לפמס

 ורקק 50 תוסרדקכ ,רמסיס |
 + סע ןכייכע וקז ךכ 555 ךכ
 ןוספ .תמדוקב יתרכז לככו
 דלכומ דוסי רפסמ עכ סרט
 סיכנלס לכל וכ סיכסקט
 בקכ 03סרס סב יס לס
 סיקמ-ע ןי6 'פ תודגקס יפט
 לזר .תכוכס = ס(ורס .קרפו
 :/?:סכועססל תוכל תוטררב
 תכסי ל תוכוסלכ סוקוספס
 בכ '?מוכ פילס 5 סלכז
 ןיעו *-כע ןכ וספס טרפפ

 וז סדאה לע הורז דדובע וז םכידלא םשה
 ןגה ץע לכמ וירעייולג וז רמ אל םימד תוכיפש
 קוחר המכ יחה ןמ רבא הז לכאח לכא לזג הז
 לצא ףא זרזה קוספה ןיכו סבינינעה ולא ןיב
 זרוצמה עכטמול עכפכ 55 עבשש ?רלכק םעה
 'לקימש ?סכ הזה קוספב התוא ןיכמוס הלאה
 שכהל שי ודחי םינפ ינשה אמשו םרכז סהילע
 םכירחא םינפטש שיש וא -ביקוספה שוריפב

 רחאמ םהילע ךומסנש ןידה ןמו- ונממ ומלענ
 םכתולדתשהו םתודיפחו סתמכח הררבתנש
 חמכסה סוש וכ ןכחי אל רשא לודגח סנומהו
 דושחנ לבא סקילכל כ םהילבהל דושחל ןיאו
 'קחכ ללכנש המו הרותב השענ רשאכ ונתנבה
 .רנלצא רשח ןיאו וניתושפנב בשיזי* ארש הממ
 .ךקצ רנשפנב רוצקה .הלתנ לבאיונטמ רכדב
 ךרד רככי6 ככ .םהמ םיגהונש סהמ תודגהה

 רצמאלו וצחנל םיצורש ןמעל המדקהו העצה
 יחנל ירצמל ימלועה ןובר דרישכ ורמ אש ומכ
 תראמ הנוכב התוה םירעמ תאיצוש הנימאה
 םכיעוצמכ אלו םבירקמב .אל ךרבתי סיקלאה
 "יכאלמו.סיככוכ וינחורנו.םדא ינב ולוכחתמ
 רבדכ לבא בשחמ בלב רובעי רשא לכו םידשו-

 | םיקלאה 8 (+ (+

 6קוסו 620 ס5 ירומב
 < 8 סכסו וכו 900 סיכמסלו
 סע תס6 סטכססכ ורכס ל
 6ריכיק .סופש קל רכה
 לדג סוסל סכיסמ סוטמ לו
 :כוקכ לט ררוסיכל .לוכבו
 :"ובו וכיו קוספ מט רס"כ
 :36 ך5:פותימ ל'פורדסכסב
 עכסכ 55) טכטס קלכק סעס
 סכוכסו וכו קליק ( פכסמ וס
 טיכפ יכפס אטו :תר6ובמ
 ופ לע ור6כתי סקכק יכ וכו
 פק% קיקע ספעכק 'ךרדס
 בס תנקכס סע סרותסיפב
 ףרדכ סתכקנ :רופכ תודמ
 :םיסוש : רכוקמכ 6קכמס6ס
 :ומויקקכו וכו ילס6 סיכפ סט
 .תונרוקכירזוכס ירכד 3לככ
 ופרכ 05 וכסכ5 סיקכס וב
 .לסשכי סרוק ספורופ יכרל
 רקעב 7 * סרוקב סשעכ
 "+ סכ 3ככס סמו <: סיטפסמ
 ךס : קז תלוזו סירופסס ןמ
 :1י36 ופי בוט וכו ולבסס
 .ןקסיזקל רורמ6 = פכסכב
 סמ לע חס .ןפיט .נילפסס
 "טסט * תולבקסמ סקל םיפ
 ססמ (ככו .סקמ סינקומש
 סכופ ךככ5 סו = *סינקומש
 96כ5 סת6 ךירכ וכתססכל

 ךל ךנ .פ ןכונלקו "'ט ןמיסריתוכוסתכ סו לע כתכס קמ
 :הוכס 69 וסכע דעוגו וקפלו ףכ סססכ כז םרלמ לע
 :ס3כק םרדמקו 51 \ כעס וכו סקיכטכש :תווככ ךוחמ סכ
 :סירטלק לכל ךרוכ ןיל 3כ5 מרקל ףפכו סקכס סונשב
 ימרפו עבכק םוטימפוןקוספ לע טקוטמ 'פכו+ וכו ספק
 :"נבוקמס יכילק .תרימס לע-תפעס כוטיס ילמק .*'תיבכ
 יופל יט סתויש ר6פכ סמסס .סיכותככ תווע סופיככ
 :בוקכס סמב סיססב פרועב ורמספ סמו 31 פס וצל
 ".ןינעס בוקסכ רוכזקמ .ומרופ סקיכְבדע ךמס.וכו פדמ

 לככ ונמללו וככל + סלכ6 רמולכ סח+ץו סקמ סינקוכש
 :"ןפייכעו יטיו זי"יס סוכו[זפ ןמיס ןיסרכ ץחפ ןופפס ל

 775 פי סוקל6ס ת6מ סכוכב :ץמו6ו קח ומקל
 "סיסעמק תופס (כזיק כ ןונים יסימסב כו סירקמכ
 וסכסו סיירסכִ \6 סיירקמ רח סייעכט 16 סייק35ל סלכ
 טכסקמ פע סישנויס סייק560 תכמ .ס רכמ תשיכי סס
 "מפונמכ "קי סיק3פק ןוכל לוז סכס סס) ןיש סב)פ6לס
 "=: טע ןמיס ןוט6רכ .וקוכרכז .פויכסורס ןינעו *סש
 "יסוד בסס קל6 ועככ ולמ"ט קמ ורמ(ט )= *-'גכו ורמסו

 שע :48-- 5 כחמ



 רמאמ: >> הדוחי לוק >>
 לע סיכזו סילכד ןיש ו רמו6 ןופמ 'וכו לוכיכב 36-40
 רמ(מ לר וכו 6רמבכ . (כעכ סז ןוקש יפעלו | : סכמ
 0 סורודסס קטקב ור סירנמל סימלועס ןובל דריסב
 וסייכי פמכ + סז תלוזו סבל :מיטסרבב תודגקב ורדס

 נע = ןמיס .ישילש
 :+סמע רבדמ םדקס סורו סכיכטס דוככ כל תמיבכו
 = 65 םדרתל וסכככס 190 ןונכ יכט תיככט םימכסק 6
 < בע וכו ך6למס ופ לעו לוק כב 655 סיפמקסמ ויק
 .תורויטכעס ורובס ןס י'וכו םממ ססל וס תולוכ סקמו

 63%: 3כ 6 סוכלמכ "וכו
 * "וכו ןמ6מ רתּוי רקעה סיס
 סכוכה תקמ5: ולכל | 6ןקו
 סמלקס קל וככיל ל0םֶה)
 קמפ וכ רכדכ ץמו6 ףיסוקל
 סיקל6ס .לסממו .6וק וכ
 סוס ןיכעס :ןכו * ותו
 סימלועס .ןוכל לריטכ מב
 ןווכסכ וכיינע רקע סירכמל
 סירכממ .)לרסי 6 יכול
 סילש 'ע 55 ולובככו ומכעב
 וקפרוס..טזקל .6וש ר6סקנ
 : רוקטס :ןיכעכ -.תמ6 לע
 ם6לק שוקי וכו ירןפס סקמו
 ו6לפכ רס6-'נק :ןמ: ימילסס
 "כ חס ןמומ ךלמס ייכיעכ
 :קיפרמס סמ םיכר סיסעמו
 :ו05 סתעו - -י פכסס: סתוש
 :תוקספ6.סלקל .ס36 .וירבק
 :סקנקו וסלסכ] .ויקס סקנק
 :ססמ לסט. סתויס לע סדוי
 סיל6כקמ ..סקמו סימוקס
 שמו : סכיפומכו ןויע טעמב
 קול נסס ןמ לכ ירופס סקעו
 ורקשיטעממ סירופס סימס
 תויכסוכ .פוסלקמ םימכמל

 סירמוא סהש המ ךרד לע ורמאו ודבל םיקמה
 ךכ תויהל ליכי היה םא רמול הצור .לוכיבכ
 תצצמנ הז ןיאש יפ לעףאו | *ךכו ךכ היה
 ךא םירודסה תצקב םאיכ .אצמ* אלו ארמגב
 הטונ אוד הזהןינעה ' והומכ אצמחש תעב
 בשוו התא *תיאר באחאל 'היכימ ךמאש ומכ
 התפי ימרמאיו רמוגו םימשה אנצו ואסכ לע
 תצלו ןינעה ראשו חורה אצלו לעיו באדא תא
 רקש חור 'ה ןחנ הנה ורמאמ רתוי רקעה היה

 העצהו מדקה הז תלוזו הלא ךיאיבג לכ יפב
 םהמו תמא אוה יכ.הזה בדה תצחנמ.תייצלה
 תראז ןיאו םואר  תרומחוה תוארממ םירופס
 םהמ תודוצ ואריש םההסודיסחה לע האילפ
 'תועד תוכזו םתובשחמ לדוג רובעב תוינוימד
 רשאכ ץוחמ לתמא שממ םהל שיש 'ורוצ םהמו
 :קרקספ אלש לוק תב ןכו סיאיבנה םתוא ראר
 תגרדממ הטמל הגרדמ איהו ינש תיבב םהמ
 רמ לצא :קוחר הוהל לאו רוברהוןוזחה

 ;תרמהנמש לוק תביתמש ראעמשי יבר רמאש
 זרשמ :רמעמב ראבְתנרבכש הז תלוזו הגויב
 םגבז השאכה רשפאב הז םישיש המ והילאר

 .המב רמאנו ולכקל ןורהמ הרגמאנה קרלבקב

 :/סזטיכסולס קדה ססנק מ
 וכיוכעב ךירפיו '7 "יס יכסכ
 סלוטס סג ג ןמוס יעיכרכ
 דעעמ יכ בתכ כ 9 ןיס(רב
 'תנטס וכ סיקס רטפס וכעוו
 "ככ = רכדל| פולר | סוס
 סנטסק מלט טיבי וסייסלכ
 תכ ןכו ::'כע וכו .פילכפס
 סלק *'וכו קקפפ 650 לוק
 = וכרבלו 6 ןעיס סו ןולכז
 :"קפכ טל ןמיס ויפודוס לע
 קיס רפסכ סעדוקו ץמושכ
 '%ע יתוריעס סטויכס תיככ
 לפוסמס לוק .תכס ןיכע
 :לוכדקו | : וז 'פ 6תפסוקב
 "=: סץוככ לס רובל וכ \סככ
 יקעמס שעמסו "ל רמ6ס סמ
 סו .תלוזו "וכו לוק תכ
 ורפוסס י0לפומס סורבדסמ
 ופרס ר6בממ 31 וכמכס לע
 :פסכקב רטכס יועמטפ ונוקו
 רבל רסס סוס וכו מעממ
 :למעמ וכ 'ב ןמיס  ועיכרכ
 ריו ויכפ לע ₪ .לוכעוו
 6וסק סוקמכ וקנס למעמו
 : "סיכ!יכע טס (כויכו ומכעכ

 .וקכ קייפוסו  פילכס .סיופר סזכ לוב סופר :'וכו
 וכרכופ סמ'ןיעכ "וכו .פוכוימד סט =: ךומסכ . טרפפס
 >יסעכר6ס לע חל ספכ ךורעס פעכ ןוסלמ קס ןמימ
 616 סורמכ סילוע סקס 6ל| ולמ6כ .סלכפל וסככנט
 -'וכו ויביעב סשולק סל6כ סיפוכו סיסור סכל ילדסכ
 :סעוטמ 6 וקמשכ .סלפכ :פ .יכויכס כוש סמל פורקו
 'ססולבהו 6כוקע .רו טיל 6 -ןכ 6עמפי .וככ םדבסכ
 :סמוקס רועיסב ונימפסו :תולכיס 'פסכ ורפס רפ(מ
 ןיכמל ימוככ ספכו וכ סיפלוכו סיס פומ ירכדבו 6סככל
 ויסס סתכיבו סתמכת בולט יכ תעד יפטוק) סירָסיל
 םתמפכ-.תויסרב תושרל.וכז ץרוכס סמ רקככ סיטמתשמ
 קויפרב.55 סולפכ ןווס ןיעכ .סיפיככס ולס קמ ןיעמ
 סקיתומסכ תויסרכ סילוכ ויק סו(יכבקס 630 פנכ וכ

 :וטייקו'וכו ןוי יפוסונפ סו3טכ ססקס ךרלכ ונסוי 65
 :ןוי יפזכוליפ סוסוכ ויס ו3סו 'מ6 דע וכו סישיככס ספו6
 ןורכדב סרוסו = כע וכו ססב :סילומ ווס וכו סיפיככס
 :וכ ךוטסל וכל סי סז תוקספ6 .וכלכ6 רבב רס0מ יב
 :פומס .ךרלמ .טכזב סיס \ס6 ךש תכמ(כס. וכקלכק לע
 :ןוססככ רמסס :ומכו וכימ6ק5-סובויס וכויכ 69 :.ךקוסט
 :תונומע ומדקסו םודסק קל6פו כז 3 קליל 1םזמיס
 :'וכו ס5כקס עירכקםדע תווט 5נ םוכעטס יתס וירו
 .ע300 כמבט סמ יפ לע סזכ .וכיכפל לו\ס ךרדו + כע
 .םססכמ ןקמ 'תח6 .קוכמ קיסתפ סלול סכילחיולתיפ
 "'ס וכונ רס6 לכ: רוקכל סיכיוח .ומקכ6/קל תעדק לוקש
 : ספ וכסכמ סו * קלנכ 690 ןיב דומקוכ) לנכס ןיכ
 .םוס יכ וכ ןיִמפכמ ןוככ.ובכול דק לוקס תססכנו.ןקמ

 יועטפמב



 רמאמ | | ההוהי לוק
 ייפע וכו סחעט סמ טקסכ לוס ילפסכ קל = ועמשמפ
 יב טררמ6מ ףוס (וק *וסו יל וש רט סב רמסכו =

 וו רפוסשס הק ןיכעקס כמה קכוכו כס ללעמשו
 יפ יו6 סט סיעקסכס סילכלק .ך6ופורספ6סע לנוקימ

 בצק | 3ע| מס | ישולש
 ופיכומלק יטרדמ וכיבו מ יטכ5 :לו\ סכו6 תל נמל
 סיקונו ד תקיכובו טסק %ע סידסוכ.סקמ סוקילפס-
 וע ססיסרדמ ןכ6 סיקקוומ ףסככו בקזכ .ססילבל .9כו\
 לסוכ יפסמו תולוסו פוליס ססמ סיקלקכ סיב סיכלל|

 לכל דע סכקפל וכל םיזכו
 15 סדש ימכ :ןוסלכ קרוק |

 סהמו : סז ק:וז ןיכע סזיסכ

 ₪: 09 וכו סילטמ סקס סמ

 "ימפוסקס סיפעויסמ סוסיש

 קל סטוספכ סכיטט סמ

 כתכ סזכ סכויכווכו סילטמ =
 יכ סיערז מד קסכ סבעלס

 60נק רכסמ קוכוכמ ק6 <

 תויו6ל תוסרד ביכְסל סקי
 י/נכו קרפ כ .ןיכע יפל <
 ןיפ 6רמבָּב פכמכְס סרדָססו

 .רמאג רשאכ יתיב תא יתברחש יל -יוא רמאש
 םהש המ םהמנ  *ובל:רא בצעתיו 'ה םחניוב
 קעכקס 3: תומכחה תודוס לע םיאכומ םילשמ
 םכהמ .תלעות/ןומהל ןיאש יִנפמ סתולג ענמנ
 עיגישכ *סידיחיל שפחלו רוקחל םיחנומ םהו
 וא רודב דחא םהל יואר אוהש ימ .םהילא
 רקטכ לכ רקשב םיארנש המ םהמו * תּורודב
 ורמאש ומכ :ןויע שעמ סע .ססנינע ראבתיו
 ןדע :ןג םלועה םדוק וארבנ םירבד .העבש

 שיןלקל ססעו סיקסס דע
 "וקומע סיקרפכ תופנכ וכ
 תיפמלו .יפטככ ץקל5 ססמו
 קופמל ומדי ןכ 5ע סיקילס
 סיקרדמסו :סיקוספס יעט
 טסו "קב ףונכ סיפוכנמכ
 "וקטכ סיבע סמו יקד יטטכ
 ":רכדב ףונק לוק טפס ךרלו
 ולמ6 ןכו סיקוקכו סירחככ
 סירבדסו וטוטפכ ?רקמסש
 סק סקמו :'כע = * סיקותע

 ד סטועק וקל עמס וסל ין
 לפוכ וס יככמ סלודב קכוכת וכ סי )ב6 רסס וקלעותו
 ולכתסיפכ פסק וטרדכ יכ \סלפכ'ודומקו תוסילפ פוליס .
 ןיפס סמ יתמ6ס בוטסמ סקכ ןכויילכט תונכתסק וב -
 תותזלו סייק:ק סיכייכעה ןמ ססמ סלניו וכממ סלעמל
 = \רתולנלוכר לו וקו יקינעמ מכס יפפ6ויקס סמ"לבדס
 וקול טינק משו 'סיקורול סיפוסוליפס וכ ולכש קמ לכו <

 < עמל ןיסס לכטק ןמ יקוקר'יכויכע וב סלרפ וטוטפ לפ
 ךירפס יכ םע 'וכו סיפלפס סיכייכעל ז לכד ופעו סקמ
 *סְזָק סוקמכ ותקקעל 5ועיס ידכמ לתוי ותיכעמל

 וטו חס ןמיס קרכז סדקס תיפולסק תכס 336 קלס פכו
 " פתסכו סלנכ 005 םו סכירבלש  סקל תק6תב וכ בפכ
 ורכד סיענמכס סירבדק .ןמ םירטוףט סע לככ סס יכו
 םילודנס'ימכסס ךרד סו סוק יכ לפטו סדיס ךרדכ סקב
 סשינוקלו סירכל לע יפ לוכספ וכילע ססקי ךיפו 6 רע
 סתויס סעו ןקמ6ק סע סיכסיו 2205 תוסיט ידכ סטספמ

 סיפינומו רקמס יקוטפב ילכוס סוכעב ססו טדקס יכתכ =
 דע וכו תמ6כ סכסו לסע סתיש סימיטמו סטופפמ סתו6
 טסילכדמ לבד טרקטכ תיטולטס קכס ןמ קק6 סו 6
 וסט עדו וכ ןכוכתפו .דומעת ותו קיסרמ קעדסמ
 ורוכסכ ןויערס .דולטו בלה קופע בכ: לשמו דיס

 ומכ רסויס תכומשו לכשק תכוכ 6325 .בוססתו ופרכסבו |
 * כע פל ורכד רסוי 2:קכו ץפס ירכד 6וכמ5 רמסכש
 ךנוק ככוס כטוקס קו לע סלומק תסיתפ בור סנו
 < רסלו ס)כ סימכמס 526 ו5 גרקו לטמס ךלוכ לע תולוסל

 ךוכיע .6סו וקלות יבורכ-6וסס 'פסכ ךסןכ סזק םרטס |
 וקסיתפכ סיטרדמס יכיכנ לע .עב'קרס כתכמ קמ 0001 |

1 

 טכייכ רפכתיו רקטכ"לרכמ םרשוריו דוכבה אסכו לארשו\ יקידצו הרותו
 ןט סוס ןימס 5דכי קזכ וכו = חישמו

 בוט ףוס וישדוקסוןויע טעמב וכימע לחי סז יכ 'לוקס
 וכטטס'וכוירבד סעבס מפ ומכי קופוגסכו ילוימ ןופכ

 "ומוקמ קברסכ סזק /%מה וכפכמו סוסרדמבו קודב6כ |
 "פ סיסספב וכ כח 06 וירבדל סיכסיט סקכ לח 631
 ובר וקרפכו רדומס ןיכ ןופ'פ סירדככו ונקנמ סוקמ
 "סכסיגו "ןדע ןנו * סכוסתו * סרות וריכזס 'ג פ לועיל6
 קר .*'פיסמ לס ויטו = סדקמק  תובו *לוככס ףסכו
 'רפ רכבו : וקויכיכ 6כימ רוסילו קילקכ רדסה ףולת
 י36לטיו * תוכלקו ידוככס ףסכו + סרוק ריכוס סכוסלר
 6לועו לב בק לו * סיטמ לט ומסו * םדקמס תיכו
 116 קי לודנ יכיופכ לוקקו * קכוטקק ףל סט ףיסוק

 ףיפקכס 656 ןופפרס ןמ ןורח%ס קזס םכדמס דוככ
 ויתחק ןדע ןנ:סיככקו סכוטת סינוקס סמכ וילוכב
 סנטוקיו יקילכ) סט תוכסומ סדקמס תיכו תוכ6 קולמו
 וס6ו ות6 סתיק סרח6 ס7ג5 קחסכ יכ ילכ6 קרוס סומו
 תקונממכ סירכדס ותו6לכ כ מוש רוזב6 ןכ וככי6
 עוכ(קו בכ רמ6מ סוסו ופכיכ 55 בורקס ןכטס ו ספ
 וכ 367סי סודק ןוינ 'ס רוע ול 60קו סיקידנס :ןק ןס
 .קכוליכ סתויק5 חכ קסודק ןיעט קכ טו סלכ סטורי
 סניטמ-סנטורו .תמוח 31 סכמסכו סועלקס ןט סיכפלכ
 ריעז ככ .קכס5 יכר לסוירכד ס6כ ל סכמ6 סיטלקל
 סכומתס ותעלל יכ * יעיכס דומעל סכוטקס בוכס רש
 ןדע ןנ דומעב וכייכע סילסס ןכ לע סרופס לכ שוש
 גב 'רמסכו תויכטכ קר-סכעכ וכביפ וכ .סכריב רכז סו
 סכענ סכסינ :5לכוי וכוכר וטועל רכס סולת סוקש
 רקככה יכטס טרלןב.סיד\ספיס סכפלקס ןכבו סילממק

]--- 



 רמאמ | ?הדוהי לוק
 סמל מול :ןכממ לתויו ןוס(רס ימייכע כ 5
 :לעופק םפכב תילכמס תמיד וז סזידקו וכזורמלש
 זז .ןמיס ספעמל 'מפכ "וכו סמכפק תכוב קתיס רס6כו
 < ץר6כ וקוכלמ םופרסל וכממ ץפס תלסתה ולכ6מ'רוקסט
 116כ קמכסס ףונ סיספ 'וכו
 30 סטכס' תלכוכ | * רפכ
 סס סיפעונ| : סרו קלעמ

 ז6כו וי"יס 'מ6כ סיקילבס
 לוקי 20 16 ליפי סע ךוי
 י וכו ק36ס לוס ונע
 ורמ(כ דוככס 6סכ םקיכיב

 סס רפ6 קס ןמיס סלעמל
 : קכיכסל ןועמ 'סקכעכ
 'וכז ווסי 60 תעלב "קידכסו
 ןוכעס שכן 63 ו ןמיס ץיסכ
 ורכדל תיככמ לכקע יקל6מ
 וכ סוכ לסש רדסכ קכל

 סילנלנסו .תורומס ורס6
 ויס .סל6 יככ ידיסס 6%6
 כקעז דעו סדסמ סוליח*
 "קולע סע וכס ןכ רסוו
 סע וכו יק56ס- ןימעה
 וקרככ סורכד סרמע ורע(ש-

 רקס ךרד :טולכ "וכו סרותכ
 .תפמס סכמס יכ:ומממ רסס-

 < תע ףוס תופמסל ןיכש ומכ
 | |09 ה לקי תפס :ןוכ יעכמ6 333%
 ןיכז ותכ6למ רמנכ וס 6רבסס פבטס :ע ירוק סב

 סיקרככס ןיכע ךיזומקל ספירכק רג סח ךפקכק ןמוס |
 ץכוק ו55כ זס ןיכעה ןכ = * תופעל סיקכ6 (רכ ר6
 * ויוכסו עכטס נסכע ןיכ סיתפועהו תוקו6ס יכייכעב

 סע .סכק סכתס י6כפ פוט קמ סקככ סרט ןיכע וקו%
 'פ ינטכ .סרומק סז לכ (יכסס ועכו וכו תימסרכ ספעמ
 סכמ5 + 51\ וכמע סקוסל ןליספ וקעד רוס סע טכ

 6וסס יוכטס לע ךשמיו ועכטמירכד סכתסי לט ותרע6 =
 םסכל סטמס ךפסכס פעל יכ .תיפלפכס ןמ "נססל
 ותלכק קככל תדכככס רוחטס דיסו 079 סימה וכפסכו
 ספ יקודסו סקס סיכויכעס סתו תבייסמ יעבט סכמ
 סלוצ 5/6 זמכ לכ6:רסש כט וכש 0 כז כ 5
 5 ףפ ןמלימ ךירכס סוסו יתעד :וקז <." בסוכ גקנמב
 לע סירו סירכל ופלפככ .ורמל רבכ לז סינוכקסמ יפי

% 

 םימכחה ורמאש המל המוד * דוד ןב חישמז
 רשאכו \ * זושעמה ףוס קרבשחמה תרלחה
 ץכלועה תראירבב ?רמכרה | תרנוכ קרתיה
 זהה  היאשונו קרמכחה ףוג איהש הרותה
 ץריקיד:הו דובכה אסכ םהיניבז םכיקידצה
 תרד ילעב סהז הלגסהמ םא יכ ויהי אל תמאב
 הלגפה כא 'כ םהל יואר ןיאו | * תיתיטאה
 םא יכ םרכח* אלו םלשודי איהו תומוקמהמ
 ם-תלוחאד הישמה אוהו םיאורבבש בושחה
 הלא ומשויש ןידב היה ןדע ןג לא סתולסלו לכ
 דוע םיארגהמו * םלועה סדוק חכב םיאורב
 ןיכ וארכנ םירבד הרשע ורמאש המ רקש
 'וכו ןוז אה יפוראבה יפו ץראה יפ תושמשה
 רמוא עכטה יכ עבטהו הדותה ןיכ קיפהל
 ' נחנמה זונשב תרמיא הרותהו * גהנמב
 שכח ונתשנש סיגהנמה כ םהיניב הקפההו

 .קךנתומ ןומרקזד ץפחב ויהש ינפמ .עבטכ כ קיפסב :'ס 'פ וכ כז
 / זרישארבימי תששמ םהילע סכסומו םהכ

 םורבד תורמגבש רזוכ ךלמ ךל הדומ ינאו תפו
 םיק*בסמ סימעש םהב ךמיעטהל לוכי ינניאש .יכ וכו קיפספ פוס :וכייכש

 3ץ ןמיס | ישילש
 וס 6וסס .ןינעסו תלקק םרדובו ר'לכ סוכוקכ סצנת
 < לס6 73 לע כ'ג עכטכס סממ סס ופ3פכק סיור סקש
 ועיכטסו תו6וכמס סז 66 6רכסכ יכ ורמק סקס סז)
 5כ' יסקכ םדקתיש סקס סיעבט ספ סיעכטק ס30 לע

 עב 'וטלפכרמ םדקתיס סמ
 וקעידוסס 6יבכס קוו טולס
 סמ וכ רמסו ר%6 קעכ טסס
 ומכ רכדק לפפיא\ רמסיס
 סט שיסכ ועכטכ ספס
 ומכ וס סו סוו עכטוסס
 תלעמ לע "לומ 6וס וקלכתש
 ויכיעכ קשק תויקו רמו(ק
 5ס6  עכט קכתסיס למ
 םדסתו ו6 םיס6רכ ססעמ

 ופ6כו .ןכ וסכיקש רחש ןוככ
 [וקס לפס דע קלי וס
 וקכדיפ סיקס ענטכ ספ

 לימת טמל סלעממ :ורביו
 ןכ ועכטס (יסְה תעכ .קכ

 לנ5 ססס סימס) .סיילקטס <
 ךיקור'עס רככו וק:סיט סס
 קזפו רמפמס סו רקע לע
 רכד תוטדתסמ ססירב וכ
 סו: ןקכוי 05 רפ(כ סשו
 5סיפ םיס פע ככ סכתק
 דקס .:07ם* .וכפ5  ערקכ
 וכקי6ל רקכ וכפל םיס כסיז
 סע 65 רזעל6 ןכ יערי ל

 ₪50 ס3ק סכתס דכלכ סיס |
 זטב ידי יב דסְה .תיס6רכ ימי קטסב (רככס סמ לכ סש
 רוק סירקיס סיקית6 יתיוכ *יפיוכ ס6בכ לכו סיקש
 וקיזי 3 םויריק קסויסירזעו 56שומ םוככסל ןניזק לס
 = *כו רלסכ טקסה פוקו טכוי ת 6יקוס גדס 1 6: לסוכדל
 < קיזמכ וירסקו סימכדמס 15 ךסעב רבסס סכלו = * כע
 .סכתק \טכ סעטהו 36: סרנקס ופטמ תמדקסכ עכסרס
 רוכפכ  םירכזכס 056: קויקפ רזנו תיפלקכ סע סש
 וי ףיסנס כתכט .רוכעכו םמסס תסת םדס לכ ולס
 ופסק ףוס 6וסמ ףופכ יכ ורזגל סוסעמס לכ 8לכ יפס
 תוסמסה ןיכ סעטו = *סככ :תויסל רזב יעיכס תלסתו
 לנככ ץר6ק טס דנככ םמטק תלובע קדוקכ תויס עב
 סטמל רססס יכהמו סלעמל םמסס כזנע יכס 16 כשויס
 בסכ סילע וכסכ(ם וז סכסמ "יפנו = * כע סדק דנככ
 םודחכ ובימי 5 ססט יכימסס פכ ךל וכדכז רככ ןרירס

 כרס

 אלו

, 



 הדוחי לוק =
 עכטכ סט סירכהס ןיכע .לספכ לכ6תע ככ ןוכלש
 יידו קשעוט רבדס סיסי ןפיק:עוס סמ לכ סקס ףעיש
 6וסו סיקוקר סיתעל טודס-סיסוו6 יעכטס רכדס ףוסו
 עכטב ספ יטטס .סויבפ וקמ0 ןכ לע סופכ \כק תפועמ

 הצק נע =ןמיס ישילש- רמאמ
 םנקו סד6ק סדוק ולרכנט .םייטכטה סורכדס לכ
 וקכ6למ רומבל וסכזיכס .סילועמ .סיכויכע .ל3ככ סיב
 עמלק 050 ויס 68 .יכ תועפפס . ךלקמ ומע סיכלוסו
 יכטסו  *סרוכעכ וע 6 םיפודקל .סיס9כב .סיכ.יכע

 ותדעו סלק עקסתש [0
 ןוקשכו סימס סינויס.ר(בבו
 :פ6 דע וכו '(טס ןכו ברש
 'ו6פבמ לכס ולס( רקפת וש
 סירכלס עכטכ ומזוס סלב
 סמל ישב ימי קזסמ ססס
 יכ עד סרפעס 30 דיפ
 ספ יט למול סדפיי 9
 "ירכדס עבטכ סטוז " פפומ
 ופעכ וטפ 7:6 926 36 קכ
 רקס לכ תוסקפס יב
 עכטכ .סיתפומסו תו6לפנס
 נכטב וטעכ .לט6 ם'רכלש
 דע ורז | סלקפ ססוזעס

 םתוא וסינכהש סהו ןינערשקב םאיבהל אלו
 ;ריהש ינפמ םרדתשהמ אומגב סידימלתה
 קרמג *דומיל הכירצ םימכתה תחישש םלצא
 סלע סכהיתונרמ ו,טשש המב סכירהזנ ויהש

 ויה םהמועמשש המ לכ ורנחיש סתולדתשה
 רשפאו סמצעב סתולמכ םתוא ורמאישסירהזנ
 ונעמש ךכו ךכ ורמאיו * ונינע יניבמ ויה אדש
 אוהה מאמב סהיתוברל היהש רשפאוונלבקו

 וני*ארבדה עיגהו םירימלתהמ ומלעג סינינע .
 הז לכ ךא * וגינע ונערי אלש ינפמ וב ונלקהו
 שיגרנ אל ןכ לע רוסאבו  ךתומב וניאש המב

 וא |

 5וקו ן עס תירק6 30 ססקיל
 סכלמ רמולכ- תוסמסס ןיב
 סע[ס קחודל תרמנב יב
 םיכמ וכי6ו .קיספמ תכססש
 :תבסס רס6 רע ספושומבל
 לע .סרומ 5פכ..ןיכע 60
 סוו סכלכ .ספמ6ו סכיינע

 "כלטכו סלקש ו6רככ ו ןכס
 לע תלקועו סיולפ ןתפלטס

 פינק יכספ 6 עופס
 םי6 .םיש .תליסבכ רז פ6ק
 וליכטב ופעכ רפ6 'פו6 כמ
 ו36₪ סכוחל ןס וכול ןק
 ןישו וכי 65 ססכ וכסב 5

 | סועק קנקקכינמ םויפ 3
 עפוסיל .ןלריסו סשמב ףוס סי קלקיפ סעכטב ספוסי
 םמפס 6רככפכ יטיבל סויו =" 20569 ןכו וסי305 ןכש
 ןכו וי56 עפוסי רכדב בפ .ןמוב דימעיפועכטב ססוש
 סירכלק יעבטכ ומטוסס סלטעק ול דכלק'\ללפכס רחש
 קמדקסכ וירכד סיפלוטמו = > בע תוסמסס ןיכ ססס
 ורו(יב קטס יפל רותקז רשקס סוס קפסהו + 'ס 6
 רפל רכסס יכפמ דמוע :וכדוע \ * ועמסונכ תוסמטה ןיש
 רדסו זוע יכ ספ6- - ונככוס מכ ל0מךרד יכייכע רסיב
 מ רעם סדיקעס לעכ בתכס ךלדה יפ לע וילע סופג
 סכמרס יפרככ ל1\ י תוטויסק ןיג ושלככס סירבלס לע
 קפס סכתס י6כק סרט ללככ סמילקס פז סעוט לז
 מקפת 6015 וכו ערקיט סיק לע תיפסרב קסעמ סע
 156 וכתסכ סמ וכ םריפ 05 סכז 5 * ןכירחפ ערמו5
 סשכת ו6 סק6ירכ .ויקל תיפסרכ ססעמ לכמ ק"טעמ
 ולב כל וי56 סוס בייוסי רכד 6וקס תוסמפה ןיכ 3
 סכיל סקס יפדו 6וק קרטעה וש סריט קע סכסו קפש
 תעסכ י6נס ססיל 5טוסס סייענטס סירבדס לככב
 ספנתל קוקי ךכ כס6ו סתעסל סקכ וטמפיס זי
 ופלכ ומכעל דסוימ כמב סוס קש לי 5כ לכס ןימ6רס
 ססמ .6 53 .ו56ב וכרב תעל ףכ+רמוטמומפו ודכל כס
 *סזעב מ רעס ןמכ סכיט ופכ. * ועכע יבפכ ןימ וס
 קוטמפס ןיכ םעב ופרככס סרמפב וסוכווכס קמ סכמ6
 כס6 .ופלבכמ רמול דקל = * סופלפכ סיכייכע יכפ וה
 סיץנוי טפויסו סתפעמ 5ע ולויפ סמכ סדלק קקירב

 סיסתש יו6ל סו יפלפ רמי
 תוסעפ.ןיב 22 סויעכטה םורבדב .י(כקס לטס
 רכדס .ססעמ תעסכ 656 וליטסל ןקכ 65 יפכתס ירספ
 65 סנסתמ ןכ ו5לככט ורמ6-סלו6ו 9.* טוס וילעש ומכע
 סוט ןושמ םי םודס ק%סל ס-יכ בל עלמס.םודס קלסל
 סיקש 6קכ ךלילו םפע לכס דכל 6ירבס ןעז 36 דסיתכ
 "ל רעז ןככתכפ ומכ ומעטו תבשק רקע פוס יכ תוטעל
 סימלועל היס. רבכמ וסרכו רמש ןומלקק [:חקו *כע
 םיככלס ד ןוומ וב לטל ותומדקב ןומדק תי וכוכ+

 ותמכס סרזנ רס6 ןפו6ס %עו וב רסכו 000 0406 תל.
 :* ו 'פ קיים יסמסכ רכזומב פומדחתסו יובס יתלכ מ
 לעב ורכז רכב סוגענק ן[ קוק תפדק גיטיס סמ ך6
 לו"וכו ןוכפ רשקב סשיכקל לו :'ב'פ 'כ ממ סירקעש
 טלרפסקמ :לכסק %כולק בסיתמרו6יב םירב תרוסמכ
 "וכו סלכ6 היסט יכ:מ : סתוללתטסו סתוזירז בורמ ל
 טלכ6 היסס סמ רכזכס.סקופדתשס תבס קיס סכוכס
 . וטרדפ ועב דומיל סכיר5 סימכסש. קסיסס סייק רקעל
 קמכ סירסוגויס רטפע בגו לובי 65 וסילעו סוספ לש
 הופ ףיונמז סהובלב רומס ותויק ססיתוברמ ועמסס
 סקו ועמטט המ לכ רפס לע רבחב סילדקסמ סקויס
 ומכ סזנעב סתולמב סקו6 ור י6יס םילסוכ ויק ןככז
 "ינסופלכיססיע ןי6 6למ רוש 55 ק'כ קוידענ וכיכטש
 רטפזו *  כע .וכר ןיפלכ רמול בייס סל( לכל יקמק
 וכמליו קולמס רכיקל ועמסם קמ ןיכע סיכירמ ויס ₪
 סילכדק ימופסו סיקוקש ורולםכו וכטכו וכעמס ךכו ךכ

 רפקכ



 רמאמ | תדוהי 'לוק
 יכקכ בומלקל םילימלקס ולכי 60יכ | *סטססר5
 וכ ספככס רכוקמ ס(8 רוקסכ ספלתססמ 06 סתיכפמ
 ונעס זכעו ססמ ןווכמס וס קמ ועדי 55 סקכע סס
 סלוע קול ספל ססיתוכלל ויק לשש סיפכוקעס ילכדס
 רספיס סכמ6 יב 'קרכו 9
 םינפה םע רובה תיקפי 65 תוחפי אלו רילא .(וקק מסקכ ססיתובכל ויסס

 1 : םיתרכז רשא :
 זרקזחו יבל תובישה רככ .ירזובה רךמ א לע יזעטכ סנט היה פק רכז

 ונוצרו .?רלבקב יתנומא חח
 רחא םתומכזמ טעע 32 םעט יל הארתש א תע
 ביחרתו 'תי סיקלאה תומשב רואיב יל ףיסותש

 "+ םיקלא תרזעב טעמ ןינעביל

 ותווס סע יכ זכו סיכויכע

 עו וכוינעכ לקסל יו
 תרוכטכ בותכ ולב ץמויב
 בתכ לו ותמדקסנ רוש
 תלגזוכ 3 וסב 6רירפ כד
 יכס סוד נשק ןיכע לע וירתמ
 ומקמו יקוסמ יקפכד .ינימ
 1ע סוירבד יכרילפ חו * וקכיכ'פכלמו6 סד נסו םרדש
 > "רו (מוקכת 'ר ןובכ סיכורס6ס ורק6ס תופרלקקק תכפ
 רכוקכרמנכס ס7ב6 ירכדמ סיטעמ ירבד 5ע 0 יעסוא
 רק תכש תכסמב קרוזק פ ם6רכ ורקספ סא ןובכ לולב
 סק סכול לכ5 טופ סיעודקו 'וכו לתפנכ לז ,פוקמ
 תיבקפקו תובוט תודמו ירסוקו תובוילע תוזוכחו קולומ
 כורס :םיכקל יול ןיסו םפכסו ףונק ןוקיתו סר יככ
 26 סינפס סע רוכקק תוקפו(ל) : בע טועמס ליכסב
 סיטעמקו תולבק;ו תופללס תכיקכ יכפוס סס 7" יתר(

 סיכפכ סת)עות סלדנו וסכ ןילי קלכ יכ סרכז סלקש |
 -תועכ וכ קכוש(ר פיכסט מ יפפכו = סיכזט סיכפמ

 וכייכעפ םונרכ 55 ןכ .לעו תפכוי .ןופו ץרפ ןיפ לוסלכו |

 ףע  "ןמיפ | ישילש
 יסקוכ וש סעמע וסרדק לכמ סב יכ 7035 כמ תוטרדס
 'ס1 סתויסל םסינפמ רוכסס תלעמ קוספל וכיתוכוסרכ
 ":ורכזנש סוכפס סע רפויס יכל6 5ע טידסוימ סה
 טקומכממ עפ 15 רש סתע יכונלו דע מיס

 קכנכ רז סכוכ | תויס סע
 לקשתט 6יס סדיתע וזלועמ

 סילכלס \לו35נ ע סמקוקממ |
 וכסס ףיסכ ךיפעדוס רצ
 סיסי כ מיס יעיכרכ סכסו
 וקקו םקכ ספ יכ סוס תוסס
 יומ6כקס יכוכל  רק6ל .ודיש
 "וכו סימכסס קוקכסמ טעמ
 לכ סמ ספ ול רטכקס ירח

 מ ומדיכ רלטכס סמ ךלימו | |
 ורמס ספו6 <כומסכ לובלב ידי לע תוכוס6רס תוקכסה

 תש מויכע "וכו סיקנ6ס תומסכ רוליכ יל ףיסותט רס6 |
 ושוב ןמלסשכ "כ מיס יכסכ סכויכע' ושרק ופסק =

 ספ סיס יתטפ ילכד תי66לו סכיכטק יפככ תסת תוסקל
 יקי 6לוכס 35 .תופקוימס תודמסו תומסס לע 6 ןמיס
 טתלו וכ ופובי סיקודכ טל רעטס סז/ ספמ6 .יכ 'וכו
 ילד בקט סמכ יכיצכ ןס תולכמ סבו ספכ ךיקעדי תלק6
 סלעכ .ןיילעט 035 סכוינע .לוסיפ \ע תפסוסו סיסוק
 לע וכלכ לו סיפולקסיויתושט .תעידיכ סיק365 יספכ
 זכוכיכ ופרקתסס סילופטס 5313335 קפוכמק 36. סתע
 ףפל 69 סקק סקעו ןתעסו ןמוקמ ךלוכ יכל
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 למאמ = הרוהו לוק
 פל .רזוכ ךלמ ךולמו .קדנ .(6 6%/%% ל
 0% ו 2 , 0
 תעמ "קי רובס 56 תוסחוימס %- ₪ 0%

 קכיכט יפכָכ תסת תוססלוסכ 5 ן 0 6%
 = תיפול וז -יפ לכ 007/05 ₪2 2 95 רמ6מס ט6רמ לנוס רש(כ -

 סעטס ןמ 0תודומ3ע םורדל
 ,ןפש .סכס דע סרופיב סולטתרק6תמס 656 סש לכמ
 "וכ  סיינכס יתלוז 6וסס סוקמכ רכסק ל דיגס וכ.
 | "וסב ויכפמ תוכל לבד פי ןכ לעו :\ ךיפוקיפסס

 סקמכסמ טעמ ול ק6רקפ הקש יכופר רז6ל סדוקס *.ןכקולב ךיטמסכ סמכסו :סומכ דוס ככ סיק65 שי6 =
 י5 םימרפו 'תי סוק36ס .תומסכ .רוסיכ 5 - ףיסותט 6
 ו6 לכסס ףולרי קדכ קדכ סתעו + סיקל6 סרועב טעמ
 טסיתורימטמכ סורכְדְק ק5 רלסמק לפסס רכסמ רוש
 תויס לע ופסרוס רטנ רח6יכ + ונקסיפפכ רכווקכ
 יקטק ןיכעק 56 ספולכו ספסיו סיק36) .קלונט וז סמו6
 סופרו םגעב וכת6ב 61 )כ רט6יסיולכס סופכתס סע
 לוליב תפוס וילע סלס= * סכס דעו ןופסרקמ זכ ןטיסל
 ילכודמכ סישודקס תומסס ןימעכ ןומ6לס ןמ,בסק רתוי
 ככ יקטס ןיכעה ןורכז ול56 סרקס סמל קו ילעלבו
 וופמ :(כי רפפכ ןכייכע רופיכ סכ דע וכעמש 6ל סכס)
 .סז לע .רו6יכ \ ףיסוסל דיפע סיסמ ד ןמיס יכסכ כ
 תסירק ןעז עינק * קת6זכ תעל,ןס -* תומכסס לעורכלְּב
 רוככס תתמ6 לע סכותומ דומעי רס6 ךרכפ' ויפומט
 תלנמ לע קורוספ 6בי תשובו * ומע כרקב ןכופס יקל6ס
 ףסומ תיק36ס סרותס תפסת תלעמ לו + פלק 6
 < וכול ףרכיו = *סימלוקס וילמ6מכ סכ רכוד רסס לע

 ו

 קומכסה יכימ 953 סזק לודבק י\4ק.ןוככו סכס סע קל
 וקו6ס .קוכלס ןיכע ככ דימת וכ5 36 םיפו ק6ו יכ
 רכזוקכ ותלוגפ סעב'רותס תועגמלכ םדקס פמד6 לע
 לע וירבד ולע ונרעטס סכסו * רפפס תמדקסכ 6
 יתלכס סיטודקס תועסס ןיכע רושיכ 3ע זי ןמיס ףומ
 יפ כוסו (וכי ףכיו ןיגורס-קסרק וז סל גמט 036 סיקסעכ
 וג ותויס סיטי ויתואלפכ ירבדב ס לוככ רדס'ג ןמיסכ
 תו6רקמ סכריס יפכ ריייטנמו סיס36ס ץפס לחש ךכוק קר
 ךרוכ \ע תולוסל עסב סטמו * 6כיס ומכ וכו (יככס לש
 ךטזכו ססיכיע דנכל תופרכ תוימסב תוכומק  סישיככס
 סוקמו ןזז לכל יכ רוס ןכ ירסשו 'ו ןמיט ףוס דע סב
 וס טרפב ל6רשי ץרפ סוקמ יכו סימסס תחת ץפס 9כל
 דע ךסזמ סזכו ןיד לעכ לדוקכ סג יקטס רוק + ןכומס
 רוקס ךרע ךורענ רע ול חקפכ וכממ רפ6 "יס ףוס
 וכילע .תוקלוסס פוקכס תסלס סע ככ 0 קוקורסז
 תסלופטס ותקופסכ 9 ןמיס ןוסלרב .תורכזואס ןס ןק

 \צק 7 7 ןמיס עיבל
 65 סילכוכס םינימסו :תוריתס | יטכסז > סופוסוליפ-
 תוקדכ סכתי סט וט ןמיס ם6ר דע סמ רופסק חתומכו
 טמ 56 רוכדס סט ביסס יכ סכושיכ סולטקס תוקטס
 ורכוש ומכ זי מיטב פסוק סכללמס לכ סלםפו- * כמ
 וכקסיקפב ירכוומס'יכייכקס'טכרש סס וירכדכ ופב5גתבו
 סלק ררכלס רק(וכו 507 יק 6 6רקפיתן:פכו ורעב
 סיפוסוניפס תכומ6 .םרפ 5עיט'ו ם* ןמיס  לכע "ידי
 וכ רקכ :ליפוס ג! ןמיסכ סתודו63ע סדקס סמ רוריכל
 רחוק יפלכ סלומצ סעיקסוכתולגכ וכרו עקפכ 53
 י"וכו לוופס\ .+וכעסו ולדס דכמ וכד כ קיסר סוס ןי6ו

 סכיכוסת סו לעו" ומקלוולו וכל כוטל דעומכ ןוזק דועו
 ויקט פומכמס ןורכז 33 גקכ ספ +:1כ ןמיס דע ריתּוַפַמ
 לכ ןמיס ךלזמק רלועתכ סז תמועלו * סדקמ ומתמולכ
 ובנ6 ויסס תויענטס+ תוטכסס ירויט לע רותלו טקכל
 לקו ולמ6ב :יכסס ףוסכ .סילע-דעיי למס וקלט יו
 ןמוכוט6רס פומכסס ןמ סכדיכ רפסכט קט לע ףל606 ךכ

 כומ6ב\ קוערב וקל6ס (וכק טרטכ ס נפ לכל
 ךיקולוק 706 סעטס ןמ ז קיסו * ספ ןזדקעק סיפרפס
 סרינוס לפס .יכ .ורמפכ כ .ןץוס ותסרקל כי רכתסו
 ופסק .ךפוקכו .סכקס .תוועכטס .תוטכחס ירויסמ סוס
 ק'כ ןמיס ךננוס זכי ןכ ירפ6 + [כ ןמיכ דע ויתודופ 5ע
 סורכדב קמ וכומכסל ווסמ תוטכסס לע ותל כל
 טלוטיק רפס יכויכעב םילכפט קפקסס ןמ קסרי (ל
 סע רמ(טק ףוס רע סז 5ע רופסס ךסכו ורכז סדקט
 ויקט סירפסכ וכממ ולכל סרוכעכ .לטס טכמס קרוס

 . :סמכסק סנעב סטל
 פר6 + ןמרכוט סיטודקס תועטסרויכע םלואו

 .נעמ רש וס סנס יכ סירסלא קילכל |
 ופיככ \ע ספיס'ס ליכ טפסמ יכו6מו סלפכ סלפמ קודכ
 יעסו סיעסס ךיקל 'ק3 ןס כקע תסרפ ורמלב ותיכ ןמלכ
 סכס6) 'ס קפמ ךיפוכלכ קל קכ 756 לכו ץר6ק סיקפס
 טויכ םימעה לכמ סככ ססילספ סערוכ רפביו סקול
 לוע ופקפ 63 סכפרעו סכככל קנרפ 95 סחלמו סוס
 1/0 םיכולקס יכול6ו סיקל6ס יק56 וס סכיק360 יכ
 בותכס ךיש עמו תכסס = "רבו 6לוכסו לוכנק ול גק
 קדכ ילנפמכ וססכס ויטפממ כלו וירבד לכל סזס
 :ןכככס ספס ן'גע רסוכ הלסת יכ ךרכתי ויקומפ ןעומל
 ₪ רופיכו * סכוט60 כקכ סט 6וס רפ0כ יס וו כ דוז
 6כ5 לוכי 690 יכפמ קל קתיק 65 וירזול תופפלכ סי6
 ןכס וכ ) רסוימס ססס קודופ 5ע לכדל דעומ 90 6
 טפ תולכוט 1156 רלכקס דע .( זמ כועס ןכעס וילע
 םירבדס ךסמסב ט9נכ ללוכמ 'ץרתס וטכו 3לוכס סיקש

 דע | 49 * םש



 רמאמ = | 'תדוהי לוק
 טטכ טיפ סני6 .סריתיק סלעמסו תוקיילסו קמ ד
 רושיבס ךוטמס ןכולס6 "כו < וו 80 דו' קָבככה
 וס מכ סולקויעסק סנט פוקו קי סמ ףוליכ סע סז בע
 יקנ5יסמ רוסיב זמ ךמסו יג מיס וילמלע ר6כפוס וב
 | סוכל6ס :וכל6 סטו סיקלפכ
 וככקכ | סככ, = >> =56 סו,
 "ףפכ סז למק וכ ספ וכ.

 :יטוסס .בותככ .רכןומס .סכדמ
 <> 'וכבס לודנסיכזסל ףסס לו
 .ספכ לכ לודנס .יִכ לוככ
 ןיידלו לטומ3 ר6ת 6וקס קש

 | | :טעטו | = * קל סכומ6לס

 ₪8 ךופקכו * כע ןכ וקרקי טיקכל טפטמכ סיקטעפס

 סמ>"קו 50שוק זנו ססינפ לכד כי"סיק3סק דע

 רכב לשומל ראות שקפ .ר בחה 7
 14 ,ןיהלו םירכדה ,ןמ

 | | ,167 ךשסי ועצר
 סל6 .יכָכּו ךלש ומכ םיקמ6 סעטו

 "יטפוטס סט סיק ל וכ פ וכטב ככ ןכש קרוקס תעדל

 ותויקל תי 6רובלו רכסלמל =
 691 סיכ6למס לע טפלה ועיברה : רמאמה

 ךכ לקו סכיקפש 'ק יכ6:"
 יק36 95 סוק56 קוק 6

 51760 יכלסו סיכ6לטכ | 7

 "רככפסוסיפגל נה ןולק 95 =
 ףוב = 355 .סינול6 ססש ולכסלועב לשומרב הצור אוהשכ לכב היהיש

 ןנמלסלו *כע לכו סתלוו : תוחכמ חכ וב הצור אוהשכ קלרב היהוש שיח 6 כוכו רוכנו = * לכוס מכ
 קז סטנ וכ תיפינפ תעד םהא ינבמ ןייה וא סיעבטהןמ עבט וא לגלגה ..תולופמ לז נכס 55 ססכ וללככ
 <( רבקמו :סכועסו .םכס .ןכויכעש
 2 לינככסס-לועו י'כסמכ ס6קיס
 סקל דסוומס סמוק ססו ב יפ וכסס 'ו6ןס ורלכתכ רככ
 סוק3ש תיִכ ל יכ זק סוקמה ןיו = סע וכרכזט ומכ
 סוקסמכ ותלכס סולוסוטס סיסודקס תופס עס סו
 קז כק6 רקס סמו * 'ו פ סרו ידוסי'סב סכמרס רכס
 רב קר קז סיס 5 יסייוככס ןמ ופויס סע םודק לעפו
 תסחוימס ס5ספו סכקב לכ לע םעולעו קלעכ תי 5506
 =. כ6כפיס ומכ סכס דע לכזמ ססיל6תויסולכס דע 3

 סירכדו סיקל0יכ6סמ .וב וענפיז וכלדכ ךלס ןכ ילס6) |
 6ו ביס וכ סידיססֶסו סישיככס סופיכיו סופרי סויק36
 וזעמ םורדש.יכס ספופו = * יס .תרועברפעכ ספי לכס

 יתלכקמ תומס יס. לג רוסיכת טופס ןינע סמ |
 < לע סתומס פל סנעס (ל רפ6 תושככו ידס ססו סיקסמכ
 ספ יִכ הוס קפסס רתס 3ש יפפוממ תו ך< < *וימפס |
 = ומכ קזוחו סכ ןיכעמ 6וסס 36 ספב ורושוכ 5לככ ידש |

 וכ (.קקפ רכוומכ )וכלה יפל ימפס ךליכ רככו :לוכויש |
 לופבל סכ6 שלו ןוסנכסו סכס ךרדכ למול סכור ילפ 56 =
 65 ודכליכ וכיכזס 65 תוסבכ ססו :  ךלו3ןי65 רוקיכס |

 רכדכ * דנככס סטס סע 10 סיק56 סע יפלו וכ6כמת
 :קדכ יכד6.לע סידסוימ וילכד לכ סכסו"תומשפ עכלקס |

 *ןוידו 5םומ לכ לע קוס מס פלוס |
 : קילכ .טפוס סוק36 יכ .  * ס5כ ןטקכו לקס לולב
 , ל6ופ 65.76 - ו6רקו סוק36 סמק סב תויקלקק תוהו

> 

 כתכ .עכְסרֶסו .> לסת ספס .לפכ סקמ טזיס לע וקעל |
 , לונעכו יכלפמס לע סכוס6ר כי סז וכ תיסלרכ קלחתב| <

 . סילוכדקפ ועכ ןכ 99קכ סלי לע ס ספעמ כ תיק
 תמסכס ומכו וזכו סכממס זקריס רוכעב לפס ופרסי

 | בכר ותווס  רוכעכ כל קת .סכוי'עס דס

 נחת ןוילט 505 6רקכ " "הנבנו

 1" סיכללקס כ ירקקו\ 6 וזה
 סהכ .(רקטל סקיכט כבד (כיסיק6ס לע סיטפומסו
 "פ בפס ןכט =< * וקכוירפבקכסו וסכ ימו עפס וכ ומס
 פקס יכ ס)כ קוקכס לע .סוק36 -רמ6י יטסרב
 560 לכ5 ומכרו סקו .ךומס 36 56כ סס 36 תככלומ
 3 נב קוקכמ כ * 5 סלכ תוסכס חכ רומולכ סוסכס
 ופסכו רמ6 סיכ6למ סט ן(ככ ויתפס לע סע 3 "וכו

 ומפב .תויספ = םיפוסוליפס תעד %ע סקןנעל סיגל נס |
 ג "יס ורמ6כ וללמ רורב ויתפסו = + סתוסיכמ 5ע ססוק |
 תוכס יתלכמ (רילב 'קי וכפסב םמסמ ילכ סס סיעפסש
 בותכ רפסק תמיקסכ סב = *ססיכיכ .קויעכמ6 קורקש
 סנועס יקלסמ רפ6 סיפוסומופס ורכדל םיבטכ 96 רמ55
 פסט תיק קנרדמ וככל סלכ ך6 תונרד 36 יקלסס
 סוימטנס :גיקכמ \קו35 ס5 יכ .ןו6ז סקםנקסמ דרפכש
 סקניחכ = * סיק\6ק | תוכרסל סיפוסוליפס (יכק רס0ז

 סיעכרשמ רוי 56 סועיבסו סולפס סיגל נק תועונקכ |
 [ינוסו קרספס קכס קלוז סכס סל[ סעוכפ לכל יכ ולו
 .0'ו תויסרכס 65 תוינפס סקס תועוכקה יכ ןויעס סס5
 טפכ לכלו ספכמ סעובק לכ סוסתס ביוקקסו קויעבט =

 לנכס ופלקו רקקע לרפכ ך6למ (וס וס לכשסו לכש
 סו למל דע "וכו  תויכס .םולעו סיכ6למו סיק3לססס | | .תוננכ ועידוס וכו לשומל ל(תסיק55 א .ןמיס

 "כפ לכ לע ול קתפכסו 266 דודס סכקי קוד וכ
 ףופי 65 סרכו רט סיכ65טק  סכמ6 = * בע םורוקיטס |
 סידכפכו סיכר סורפ סמס 90 סיץעפ ס[כ דע וורבדמ |
 ופץיתובר סיקלל ככר וכוכר יסוע ו'קרסמ קי ות6 66
 65 ךס * סכ(ו סכ6 ותוחילטכ כלל סתווכל סכ ל ןסכש
 "כ65מס ריסיט לכ רסזומס פיעכטה סגקכסס ךרד לע
 סיפפסכ לגלגו 'לגלב לככ ו6סכ לע םי6 למס ידיקפ
 יפיכטמ ימוכב ססיכפ דגכוממ ר55כ ססיפועוסק ןיכע

 < סיקפלפתעס



 רטאמ תוחלל .
 ןוט * רכסק תעד ופל תו 63 מז וכ * סיפס)פממש
 ךרד לע .פולעופ .ןפויסל קל-.1ל26 תויעכמ6ק תוכסס ,
 רטסכ סיק56.ץפמב םיפעשמס סילכק ךֶרל לע ו6 רמסס-
 סֶלֶק רטפו >>+ תיכפס סמדקקכ כ ןמייס יטימחכ ול ביכמ
 סמכקס .תוסקיקס .וקיסלס ולק6 זע יס ןומ6רכ ולכל,
 סרילו טמֶטלו קודוסיל םי )3531 עכטס 5% סיסרככב-
 < סכטרססו .רולקס) סומסכ .ךלל לע סי! עפ סיככמלו
 קל המכס סס5 םפייכס ילכִמ סקכ סויוקסו פכויסו
 : וכ שי לט6 לכו חערוקֶקו רועישקו רוייכס .5כ6 סלוכע |
 "וכו רעפמ לוכו סכקב ס6 יכ םסיתי כ סכופ5 סמכס
 סורכזכס וילכל ולבתי 0960 סולכדק יפ לעו * כע, /

 ת6 נ:קכמסו רסומס יתפב .יתלכס סל\עס קלס5  ןישש
 לע .סכוממס .סז רמולו קוכיס תוגרלמ 26 ולכ .סליעש
 לגל 3ע זו בכעמל חפומ יכולפ 59 תעוכפ תנקכס
 וכו רמסומ'דרפכ ולכמ כתי שוק קר * סלול ספומלפ
 סנטעמס ודכל ופז "'נ ןמיס(ביט סמכ וז:עטמ .ריכומש
 סטי :ץופפו רם לכ .תומוכקס:\ק)6 /לככ (םכתשס)
 זע ןמכעכ-תוטנפק סכווקתס 65 תככס ותפכיו:ותטכסב.
 סיפופומופק ומר כפ6ס וקוטס לכסו ולכסו 5גלג0 סב
 * יכסס יקלססמ .סיקלפ .סעכב סתוטפל ךשמב :קלועס]
 לעכ \שיתעד-ספוכ וכיינולכזכ שכ-סוו כד יכ6 דיע]
 לע יכסק לעסכ בתכס סמב רכתס תעלל דיקעס
 סו קומפכ סיעס למ תועמפמ 0651 ןוט6לס קוספס
 :ץרו סועמ עוקרל םיקל6.(רקוו כמ( מכ םונע סיקס יס
 'ופומולפס תעדל תווכממ .סכו6 קיקטס סרותסש 3
 ל6מ ססרופמ סקוץיכמט ספס (וס) סיכ65מק תוסינמב
 סה .סתויקל סלפיתס סכק סיכותסכו סיפוככבו סֶותּב
 631 .ן6ככ :רכזכ 5ל סז סתו6 סיעיפסמסו .סיזט ישיכמ
 :ופכ ו םוסכסל ?כומס קרוו *סוקמ .סופכ םלופמ 6כמכ

 :סיכ6למס6יכמ ובייס 03 יפוסוליפס סכס יכ * עספו וע |
 וכ ןסיפוכפו תולימתמס תוימימטק תועו:תס לכמ קד
 :תעומתכ .פיעכט ס3ספסמ .סחעוכפ יספיק סל וס
 + יעכטה וקיקמ ?ועינסכ 3ב5נק סוכופ םיווסירלוםוש

 סיקממו ויקלקנ דימק עעוכתמ שוק | לס6ָע .לכ6
 סכ-קועוכק תלקתסס בייו ועעוכתי וי\6 יעעוכפיש
 ורו :עכ רס6 לכס .ורייפו סב .תילכש  טפכ .סיסק

 זו וי36 עינקל תידועפס סקוטת ףורכ סע \עעוכתו |
 ורמסו סועונקסופ\5ס .כפסמכ סילדכבס .לפסמ ופש
 סרפסק סות לע .לבלנו ללכב .וכוקמ עפסומ )7בכסש

 ומוקמ 6וקס ןסכברפוס לט רפ6 סכסו ורמל לע 'וכו <
 טסמו לטסכ סל6ס סירבלס לע ופכ קמס סנו דסוישס
 "ג קרפ סרומק ברק .בתכפ ומכ ףכדמוש תרותכו לועס
 סקפ שי 06 לכ6 5 למ עפ כקכט סע סע כץ

 תצק .*א ןמס | יעבה
 7 יקל ןויע רס6 036 רשוכמ סו ןי כ ורייניס לכט
 רכס ו סלוקכ עוטעל "סיכוי 56 יס 26

 554 תועומ ןישע היסו 650 רק(י ימ יכ סתלעפק |
 לכ ועעוכתו סכ ססכ'קי 600וכ קמפ תיעכט קלקקסב-
 5459 יקלס למק 5יפכ דפויק סוקמ 36 סקיקלק
 5גלגקל .קפקו בק לכו תיעבטק סדוקכס 36 ומויס
 עעוכתסס ויש עבטכ עעממתי סוס סוקמל ץוק תויסב

 קנמק פכוי 85 ספה וכממ ץוה שיססכ כרס 46 כמה =
 סנכו .סיקכולמ 313נ0- יקלס לכש יפל ספ סוכל (וקָה
 סכוכב .ךלל .(וסס .סוקטק 36 עינק) סק 0 סיככ
 1;וק .סיקיככמו סש:עינקק קנקק םיחול סתכורזכו
 6ופ סנ לוטוש לע שפמ- קקלקס)ו: וקוקמש קנלעהל
 קורספס 5נג-סי3סץ ףיסוסו * ,ע רבו ססמ לס קול

 66וכ דע ססופוגפבו סקיכופי .ןוקקכ ק0וס 6לבסק |
 ךכ .ותרכז .רוכז יכיסבת ויבפ:* סויקו ןוככ בושיי ללכפ
 ךרו6. תקזשה וכ ערקססמ סז עכמ לכו * 1-6 ועוקמ |
 ה וירבד וכנ5גקכ-רסל ףוס "וסכק דעו וסנקמוסופפ \

 סהוקס וקו6 ריכזקש :טיכפלקק -םושיכמ לולו ורמס

 "יב בכ יעיכמ ו6 קוטפכ.סקויהמ 70 סכועמ ןיכע לוס |
 םיפטסל ספלוכ סקיכמס רסס סתושינמ קלותס קעילוס
 תוטרפס  סנקנסְק ךלל .5ע תופיכטק תנסכק סדי לע
 סיטטס ול 'ע תיעכטס סנקכסק סלסותס ועכ תישולסו
 1כסלמ- ספפי :6וס .סוקט לכ %כש-ומכ  סק תועוכתו
 יפוכו ךל סולו ויכ6לק-יכ ך69מ לוט יככש סכס ךיכסל
 וסוווכו ויש ק ךסמ .6כקיו סקי לע וישיבכ סילטסלסב
 יס6כב ספעמכ סתסילכ םוריפכ סלכו>6לט סעטס

 .טפירכסיקלס טו ץר6קו סיעעס קל ספ רכזכ 5% רכ |
 .ידכסכ יבופ פד וסז סכס+ = +הסככס וב קיעכטס
 סיפ3לגס לעופ וריכזס 65 םיכוקכס סעיסיכסמו דש
 ןונכ סילעומנו תותוללו ץר6ש 5ע רישס5 קר קוכופמסו
 צום סימפס 565 ולוס סימסס יקל ס סוקמ לכנו 6כימ
 רקולק'עכטב ספ קי וחכמט עול וגו קוככעב בכול
 וכ סיליסכמס וירפרק כ'ע *וסו סיעעוכפמ סס רטט
 סכויכנב ךיכפ סיפנגס ןכ לע יכ ןמפמ רבקס קכוכ
 965 -סט סיכותסס רילמ כ  נלס סלו6ו + סתעוקבו
 לככ ספכ םייכרותס סיעכס קט כס סכמ6 לו םילכזכ
 וקוטוליפס קעדמ רסק וכפעכ .טסירבדמ קכווגס סמ
 ךרלס 5ע וטק סילנלג0 יעיממ סוכללמק תויסרלכחו
 תעדס ?ודיכ ךמוסו רזוע סלכב ומ יתסכמ :לו ו ,רוסס
 ןב ןקסכי דק סכסס וכיסור ירח6יפלכמ סז דב * זס
 וככקסמ" ספ ררופתמ ולס סיטה רעט כס 31 ףיטל
 "וקלחס ייסד קכמ תוימ מפס קפוכקה סדמתס ןיכעמ
 סכמ6 * סמכקה ילעְּבִמ רזוע םי יכ יתקןמט) םיירודכס
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 .חרוהי לוק
 סמ לככ סקמע סיכסקל יקישכ "וכו סיכלס 36 ול
 רוק יכ ךיכפל ירק = * כע סעב וז ססרפ'יפכ כו כס

 [ . א זמיס יעובר רמאמ
 ובו סכס * כנ סיכ6למל ורופס עיגק ת(וכ קעל סלט
 ורמסכו * וכרכד רטסכ סילסס תוקוקמכ תעלו וסול וכל

 .קוכופ6רס ווכישה תעברו ןווכ ' סיעכטק ןמ עכט רש = שנמ %ו לפס ו5 שקכו ולומנת לכ לע סדיקעס לעב
 רכחס ילכלב לעוזר ופכוכ ףכומ סיס יתל געכ סרס ולו
 וזחי ויכיעו בקזִמ סילמסכס
 וטרפ בול  ונסבי ויפטפע
 סכסו * סממ  סיכלככ וירע6

 זרמ רובעב ץוכק ןושלב ?רזה םשה | קרגכנו
 םישוע ויהשי םוכע .תומואה ןיב גהונ היהש 4

 :וב ולוחי םהמ דחא לכש םינימאמ ויהו סימלצ

 5נלוס ןכט סי36 'ופסיקמסו םכויו קופלו סופו לוק
 סיפעפ .סכ ןמיס סקשירקכ
 == םיעבט סעבר6ק ורב

 * טכר6ק סיעכטק ישכומו
 ל6מ קלקודמ רכסק ןומפ
 סיכ[למ = רכז 6ל0 סמכ
 סוכ יכ | *ס%6 וידכלצ
 | שס ךכמס 56 סשכ סרעסס
 וכ ף56 ינמ דח6 סועבט סנקכק :גיסכמ ךסלמ ספ
 סטיתועוכתו סימסס ידי לע סלפות תיעכטס קנסכסק
 קל מכס סס5 .םסויכש ינכמ סליקעס לעכ ירבדכ
 סיק56 יכ6למו .*1ע ןמיס ןוס6רב ועכע ירכדכ סדוכע
 תיטרפק .קנקכְסס םילססל ולכל יסוע סכ ירוכב
 כול ו6 סליקעס .לעב כתכס סע ךרד לע תדחויעס
 סיק)ס יככ וכוס רטפכ (קספס ףוסכ יכ ספ5 * וכממ
 זסכ ופופכ סכוקב סיכלקס סב וכ ססס לע ככיקסל
 'וכו סריס ול םטפס לובעל יושר קו56 סויש ללופק \לש
 וכ סתלוז ו סויממולס סיכק3מס 16 סולס ו6 ם6ק וס
 לכ לעו *כע = לספסכו סיוקכ סכס טסמ דק לכל
 סיכטלמ %ע 65 יכ וקטס ופל .רמול וכ6 סיכירכ סיכפ
 מכ וטכע רפוס סיס ןכ ס6סוקכוכ סתיס 95ג יעיכמ
 תפל טסב יוכוכר יסוע .תי-ניתלסמ לע קר = = * כרכוש
 'זכס סדיקעס לעכ ילכלב פדסוילכ תיטרפס סנקכסס
 סכולכז רסיס ןכ לעו .וכממ .ספעכ סו תלוז ןפוס לע 6
 מול ספיקת ןיד )עב די ספו * לירס6לכ קוחכס תיל
 :סקש רפס *3ב5נ0 יעיכמ טממ סיכ5למ ססס סיכ6!מסש
 ורופסכ םכיקסל יטל6ס יכב וכ רפלכ יכ קדכת ןעמל
 סקויס :סע ללככ סיכ0למסו סכוקכ סיכטסבס לכ וב
 ךרד .לע סס וירכד ךיטמסט 635 ולכ6 סילכוקמ יתכ
 ךכט ךנ עדס = = *סתוץינמ לע סירזונק .סיפוסוליפס
 סיכקלאס ןמ .סיסיט שיו 'נ ןמיס רט6ס סעמ ונסבע
 ץשו סיפוסוליפה םילמו6ט סייכסולס סק עשו סויחטנק
 ךרד לעו י כע .* סתו6 לכל 75ו ססילכד תופלל ובל
 לכלכו וקטסמ סישכוי סיפכד ולופסכ 076 רכונ סז
 ןפ ססכ וקפכומש ע סלי ץילס סכ .תוסעל ןיוכקי לס
 טלר 50 רנפנמ .סככו ולנר סריתסס ןכ6כ ףו4ק
 סירכד ויכפ לע רובעי סברס .תוזמוקמב יִכ סיפוסוניפס
 םירסס סלו = = * בוססי ןכ 63 וככלו תלוזק תעד לע
 םויל = "תעלו ותכוכ כיסלס יקלכל סיסק סעכ םירסי
 לכקס פעי סככו = * רק סוקמכ ו) דועעו סעדו

 לעוקמכו ' ןמיס יסימסכ ןכו
 םוכטווס 095 לכוו * סתלז דחאב לכו הול המודש המו שילגלגה תוחכ

 3ע ןותסתס !סעכ .סכופ6ל <  םהמ
 < סולמסס = קככס | קרמסמ

 ןפככ ספק סקוענמלכו סיכוט סוכפמ סיכפכ סקנוטסו
 יק כמ סיסי רכסק על 3ע סכסו *  לספססו קיוקס
 :* קויעבטסו תוילנלנק קוקפס 9 לע לוע סיקל(ס
 < ףותמ קל6 ןו36 5כקיו לע מומס פ כקכ עב לס סכמש
 פס6כ רסק סט ןקל סכעק ספ וככיק ספק הז | + סכפס
 ףונכ טס לו .ףוב .וכיפט ודק 5כ 5לוכ זו טרפק
 6וקפ וסותי 6) קכטכ סע ןוסלדמ יד ןיקל ןק) כותככ
 תיטלרכ 'פ וכרופס סכקטירכד סה ןכו ::'כע ףיבס
 תומדסס 3ע .סיקלק למ כס 50 -סיקל6 )ככ לע
 סוכו רמסמ .ףדכב טל עפב ילכט סנע" לכ לע רסק
 יכ6למ לעו תו לפס לע רמש ןכ 5עו סככסכ וחככ 6הק
 יגכסה קלסס סמ 5ע| סוטפוטס לע רמת .ןכ ועכו
 ץוכק .ןופלכ קוק ספק סכככו :כע :י"וכו ססכ ופרס
 סכנעלה סז 1ק9כמכ קמע רכז "וכו בכ סיסטיס רוכעכ

 סזינעב סיכפוק ולמסב סימלכס לכ 'פ.סכטמס יפכ לז |
 לגלנכ קולעממ סלעמב םטפס היקפשכ יכ סטעמס
 'קומל \ע סלעמס סקול סלכ קטעי "סיטקס סלע וויפ
 .תוסכ'וכקמ סישרכו קלעמס קתו5 תסקוימס סרוכס
 "קל סוטקוימס סילעפהו סרוכק סתוס יכונכעב פוסיכזמב
 ומוש סילדנמו רג סינכפתשו נכותו סילטקע סקו
 יכיקמ ןימ זו )עמ סתוסכ .םטסס סיטתס עשב
 סכטמ סט דוע + כיע 'רכו ססללט יכרעב שרקכו סימל
 .למסיו לובע (כמיט וכייכצ ןו6 קככלו טקס תלוכ םיטילט

- 

 = .לעכס 606 * סככל סז רקליו לונע תש 6 םמס שוט הז
 ידע :פופוכ סיכככל ימסימ ססל3ט .םיפלקכט סיעללס
 'סנוכ קרוכו = > קוסט ןקז םרוכ וסקכס קרוכ סירקוקט
 למ םלוכ טמפס םרוכו == * בסז ינסכ ספי סרעכ תרוכ
 :קונומס לכל סיטסימ ןכו = * ס3נע לע בטוי רטועמ
 יםיקלוק .תורוככ ןקולב טסו = * הכסס תורוכ סיכככלו
 לע .בוכטו סיכזוכ סירמלמ ססס יפכ סכרס תוקו)ממ
 'לעו | :כע קפסיפכ בחרו לדני סירכדס ןמ 7
 'כמכ סדקמ תומוסס  ןיכ גסוכ סיסמ תוקופסכ יובל

 סקס



 רמאמ הֶדוהְי .לוק
 מס לכ כוש ורע לכ6 6 ןכסתשו 'פ ) ומלופס סכסש |
 לסקס ווי6 שי דספכ (טמכ לכל סיבטוסס סטעמכ סוש
 סמ 3ע תולוסל לספכס ותו תרוכ סיפוע ויו קיכומדק |
 ויקו רייוכמק דקפכס ופו63 ספסמסו ןומדק תויס וכספמ

 טצק א. ןמיס) ועובר
 530 יפעפו וכמסב ימטקמ "'פ סרומק סזכ .סנויכ לע-
 כג סיסי לכ6 + קופנמכס לככ ץוטטפקמ ל1לגק תוסכ
 טשנס תוקככ ןיכעכ 7ק6 .ןימב דסוימ דס( ככס כ
 *סע * וכרכוט וקכ דסש סיסכ ולכ .תושינמס יכ דס

 עיפטסל רוכס .סתו(מ ילביש
 ותולמ סמ .סלועפ ססילע
 * כע* ןומדק וכממס (לכמכס
 שקזסי'מ6 סטכ תוכעוק לעו
 סכסו סרו כלו ('ח'וט )<
 ץקס .סומסכו םמל תיככ לכ
 סקוסמ רפי תיכ ילול לכו
 ויסו = * "וגו כיכס לוקס לע
 קע * סיקל6 סללכ סילוק
 לע תומט 'פ ע36כס כתכש
 ספ3 .ך9 סיסי :6וס קוספ
 ל סיק365 ול סיסת קת6%
 קל '5רקקק לככ סיק36 ןי
 ויכ6למ .\6 דכככס :ספס
 וכי סדו לע -יכ סיטוקקס
 יפולק ו6 .ץר(כ 'ס יזעמ
 סיק56 יטפטע סיטועס סטמ
 זע וסט סיקל6 לכו כ
 מ ופל סככ בותכס לכ
 36 ופכ סילכועס קכשקמ
 וכ "ככ = > סוככס .סיככס
 תולפככ ןופש ותוטפל ךסמכ

 םיקל 4 םללכ םיארוק ויהו הולא םרצא םהמ
 םהב םילשומסה ולאכו סהב םיעבשנ ויתו כ
 ףוגה תא "גיהנמה תוחכה יוברב"ברתמ םהו
 יונכ תוחכה יכ םדועה תא סיגיהנמה תוחכהו
 ןרכמ האב איה העונת לכיכ תועונתה תובסל
 שמשזר לגלג יכ תרחאה העונתה חכיתלוז
 תוחכב לבא דחא חכב סיצר סניא חריה לגלגו
 ונממ רשא ןושארה חכה 5 ונפ אלו ןיפלחתמ
 ודוה אדש רובעב םא הלאה תוחכה לכ ואב
 הנוכמה אוה המה תוחכה ץובק יכ ונעטורב
 זרוחכה ץובק םא יכ הניא 3ג שפנהשו הולא
 ךא םיקלאכ ודוהש וא ףוגה תא םיגיהנמה
 ובשחו * ותדובע ליעותש םהיניעב קוחר היה
 חיגשיש ןכש לכ ונעריש םמורמו םלענ אוה יכ
 ויה אל ןכ לע = | "םהירבדמ לאל הלילח ונב
 "ק' תוא ןיארוקש םיבר ךא דחא בד םירגוע
 .תוקידהו : *קולח ןיאמ תוכיסה ללוכש ללכ
 דוּז רככנה םשב םאיכ הנוא הריתיה הלעמהו
 תודמבוימ זומר עדונ םש אוה תי אה ואו אה

 ןוטלפ6 6רק .סז ךרד לעו
 ₪נ ססכ ולכ סלועס תק
 ומיכש > ועכס ולו * לודב
 סנועס ןיכט סלטק ןוימדק
 ךכדס יפ לע ןטקסו לודגק
 * ם'ע'פ ןוס6רב סרומכ רכזש
 סנוע סקמ דס לכ סנש יכ
 קלעטל | תולטלתפס .:ךרל
 יק ללוכס ניסנמס יכ * לר
 | למועק וס קי סימלועס
 חכה ןוימדל"סלוע לס ומורב
 | 395 16 = סד[כ ורכלס
 ףוסב = קדקולעס  ןויטלס
 סקי סמול* לוקס | קרפס
 םקי  *סלועל 'תי קולק
 "0705 ילכסכס סכקכס לכסס
 6וסו .ףונכ .םכ וככי6 6
 ותמפ לדכס .ףונק ןמ ל7ככ
 כ | :רכו .וילע עפומו
 6וסט רעש ופיפכ 'וכו 3לוכס
 "קוס ןישמ : וכו ללוכט לכ
 %ו05 םדק ןיכ ומידכי (ליכ

 ףוב וכיט סו קר סי ספ
 ךכיפפו'רומסכ ףונכ סכ סל
 יסילכועס כססמ לע ותעד יפל סיסי סתלוז לע ולכמסב
 ףלו סכ לכ לע סיקנ6 ספ רו רכסס עד לע סכמפ
 רמפל ורופיב לוכב ביסרו כעו"ףובכ סכ ותויסכ תלו סָנ
 וכו תוסכסו ףונק תפ"יניסכטכ'וסכס יוכפכ יברפמ סו
 לכעמקו קיוקמסו ךסומק ןזק חכ "פסו חכ לכט סנוכס]
 יס עממ רכזומכ סו סס תופלכ יפכ ופרקי סיקל6 (כויכנ
 וכל ןי6 סמכעב .סילפוכמ סיכממכס סל6 וירבל קויסל
 "וכרט סו ןוש ורופוכ ימ סל ךופסי'60ס סכ רכלל ךרומ
 רטקכ וס + וכו וכ ולופ 630 רוכעב 05 :ו5 סיכילב
 יכ וכעטו :'וכו סיקלכ וקוספ 16 ךכ 6 ולמ6 סע

 וכירעי פוטפכ ךכרעכ וכו 21 םפכספו וכו קוסכק ץוכק
 תנכוקמ ₪ 6יס ספכיט ומכ יכ סרמפכ .תזקנ6ק ןינש
 פושיכל סימדקומס ויקרפב 050 .רַכַַכ תוכק תוחכמ
 לכ ץוכקמ סלי קוקלפס ןיכע סככ == = = תוכ6 פכסמ

 פכו רט* ןויקלכ ולפכי סיעסופס 158% *לפככ קוסכס |

 "!םלקס םדק ןיכל פלק ןיכו
 טיק%< .סעכ | וכסכ< סו בי

 וכממט ןוילע לפועו םופכס לכ כ רמזכ וליאכ רוכזכ
 ומכ .ןכןמלק וכ ר6יבס סמל בורק וכסמו תולטממכ לכ
 קוס ספק פויסל תוקיד רש וכו תוקידסו |: וכרכוט
 ןוטלרַב רומס ירבל סק ךכו ' סנעכו (ולכ וילפ סלומ
 םירזנכ םלכ סירפסכ טיסנמכס תי ויפומס לכ )זו 0 'פ
 סט 56 = יוכ סלעה ןופס .ספ סזו :תולועפה, ןמ
 "ו ופ :דסוימ ספ וסקס 0 ולו כ דו (וכ] לחש
 "תו וממע 5ע סרוי וסט וכווכע סכופמק סט 6רקכ סזלו
 זומר עלוכ סט :'וכו סכ תופתתםק ןיש רוב ס6רוס
 סכוכס יכ סלסתכ יזוטכמ יכיטס6רמל כו תודמב ויל5
 שטס תודמב ויל6 זומר סכעכ סמ לכ דוכס ססק סוס
 וכ "וגו ןוכמו סוסר 56 ס קה רמקב וכ תופיסתמכ סרסע
 י וכלכ6 פדוכב ויפ6 זומר דימת וכד כל סוס ססק וכיוט
 והכו יל6קסו תודמס לכ סיסקימו וכקכ5 םישפוב וילעו
 טלרת לש לועו * 'ג ןטיס יכטכ .סז לע ןכרכק סדקס

 ןופ



 -יעובר רמאמ = חרוהו לוק
 גה לופוכ לע (םמ'פ ורק6ה קזל ססיתמס 3670 ןוס5
 לכל לע סטמ תלפתכ .וכלפתסה סכסו כושל קזו תולמ
 סכויסק .תולמסו סנעק .סס לוקמ 'ט ריו סילגרמה

 דויל 'ק וסרקי רפס ומס קח .* כפ + "וכו תורמלכ וינע
 לק "וקל וכי יס ופי

 יתלכס יכ 'עדוכ סיס 60

 ,פסמס) >  וגו 'ס קח יתעדו
 קכיזקק = ךוכיע לסלכ סוכ
 ותויס ביפמס ךכישי יכ סנ יסז וס יע וולע 36-תו סד6
 דזועו חכומ ועיקמב ךנכ< .קפסק ןיידע רוס ו ןלסל
 לודבה ןקכס ותויס כשוו ס6ך6 = * וכו וס וע ןלק6
 ל6פס סו 90 = ןקדויט ר6ת סזיש ול טפוסס וש ויס
 סעוד עדוכ סיס 659 דקה 'וקמכ 6וק וכ קרת 66
 .קוסכ עכפ-ןידמסכלו תומט 'פןכטרס כתכס סעב פנק
 שוקפ יוככס ןמ קר עוקי וככוס יכ ומעט כותכס ריכוי 5
 קר וככי6 סנעס .סס סכמ6 = כע | >> תכזכסכ לככב
 ןרקש ק5 ךעדי ירפ6 ס5ס : סיכפלמ עדוכ דק6 סוקמב
 ךל ימ וכ ךע גפכ ויתולופ 3פ 'תטס ןו6 עץטל סרומע ןכ
 וס יכ מלי רס< רכדביסמס ביסיו" תפבפ רט סזס פיה
 ךל דיבק וינע סלומס ומס 6 15- *" סכמע ןכ ןלק+ סז
 סיק36 סמ לז ךרד לעו = *ךל26 עדוכ סיספימ סוקמב
 .עלוכ סיס %לפ לחמ סוקשכ (וס ןיידו ?םומ וכייכע רם6
 לככ .סיק56 סוסס ךוכופי ריטממה לוס יע קללס5 ס6ו
 ₪ דויסט סלעי ס6 לכ6 *  ךתתל 65 סמ סָכוטק תלבק"
 ץרקכס סנעכ סעודי ך5 סמלק 09 ויקפס לט ל ולו
 סע טיכי סז 901 * * ןוטל סכעמ כ ןמי 651 ףיסוי 65 וכ
 < ךועזטו ןכו7 תלטמ ןכוו רמ6 ילס6 קו רח רטוש
 קכיעיסוס ןיידע סיעלוכ ויס 5 ס5ט *  ססיקכע םתמ6
 סכמס = רכודמכ סבופתס רס(ימ סנ וכטומ ןפיפכ קפמס
 ורב לופיב לע ימלימפתו סור יכ 6כתו לבדמ ינרוע
 עדוכ ספ סוס 60 ולו 60 דוז ססוכ קרס ךרדכ
 ןפואב וכל :וכייכע ססרפתכ רככש וב (רקכל ימנעו
 < 'ג ןמיס רקכיפומכ 'וכו ויוווכוןירבד תעיעס 'ע לסוימ
 < .ך5 ויל סיזפורפ טדוכ סט ססמ 706 3256 ולק(כ
 רוק 6וסו וכו זקלהוסו ויוויכו .וירכד עמטס ימ 6
 6וסש וכ תמפו ומע לבלט סזל ווככ עדיכ ססכ'ופו6
 6וס- עדונסיסזק ספס סכקו * 2עוכו סנועק תו (רוכ

 וקסרקסס פומססו תומס לכ ידי לע דוסיב וי36 זומלכמ |
 < םרופמסמ ץוס %רוכס תומש כ ןמיס יכשכ מט ולכו סקב
 הבככס ספס 50 זומרל סכככ סכוכס יכ " זכו קוד סש

 היה וכ * עדונ היה אל רשא דחא םוקמב אל:
 ולאכ םרחיתהב יז ארקנו ללכב םיק"א ארקנ .תעל .ףיסוי 65 תו6 עלו

 שמשה דוכעל ייארקולא הזיא לאושה לאש סעלפ רקס ופכו יסזט ססכ
 םיבככה א וא תולזמה ואסימשה וא חריה וא 5% !נ!קכ טמסל לסל ס יא

 0 יא = ןמיס
 יא = רכודעכ כו ויווכו .וכוכד ולי 5ע וכל עלוכס זק
 מוק360 לע רט6 .תולזמו סיכככ .ילכוע סיץטס.רקוכ-
 6וסס ימ 5ע סקס לרומ ללוכ ספ (וסס סרכד (בי
 | יווכו רובס וקו .לע :דוסויכ עדוכ לע ₪9 ןוילו לס

 | סל +6 ךכופלו < + לומסכ | :
 | ונס ונמפי רט5 עדוכ סט
 | 'לככנס ומס סז וס יכ רן
 | * וכקלכ 'ס וכ וקרקי לסל
 | ₪5 ה:6 לק6-סוקמכ 5 1

 = מק)6 ססכ .3ל עלוכ סוס
 | סרופ ותלכ .לפוכ ספ (וקס- = |
 :> וכרסזט ומכ סודסוימ סילבדכ (רוקל 55% עדוכ לע
 טיקלפ 6רקכ קיס יכ ררקלכ סו לע ורופיכ ךלי ךולסו
 'םוריפ) סוכפ ריכסיס סמו י'וכו דפיפסב ס רו ללכב
 "ס עחוי סוס 65 ןופ6רס סקס 'ב ןמיס ורמש 6וק זק
 דמו סלועס שרוכ וקם וכ ררבתכו וכו לע וכבד יכול
 רטיק קסכס.ץוס יכ'וכו'ס ופול סרו תולמכו רוכלכ ל

 וסטהיכפל דמוע ינדוע סלופו + ביט ומכ לוקס סוקתכ
 פיבקו .םוק קוס שתו עודמכ ךי%6 ןומלס עלוכס סוס
 'תתמ6 יפילעס ותכבק:תדוכוכו 'ס קיב רעס 50 יתו6
 ר6רייתודמ וכ סו: 'ג ןמיפ ולופיס ךטמ ך''קמ סכוכס
 סב תורויטנמס .תוייססורס תורוכס תוכוכת ולכ0 כב

 זא

 סיפמפו סולכיסקו דס יכמבכ וכייכע וכרקיכס יכסול קד >
 סכויספ ססעו"'נ ןמיס ךכ רק* (כיס ומכ לכל קי וכפמב
 ריסס ךע 'ז0כ ספ פוכו'ש וזכ סיפיבכל/תוכזק תופלקה

 לפי ןכ יכמ6 סג) < = *'וכו סע .עוכנוב וקול סיקור
 <'פס6-ךקקס .יפ לע פד :ף56 סטכ זמכס סיסי סקיל(ש
 ממו סל רילעלכו תי 150 ןמלס סלשוי ולי לע יכ וכלוי
 וס לכרל מרס ידי 5ע סבמ6. יב .* סז 6וכ יכ ונע"
 יפ ןפתיהריסומו קוס וכמו וכ רכדמו וי36 ס6רכק-
 ץוניכק שוקו סלבעס ךרד סס .לכנויס סמ 36 זומרל
 * עדותו וולש לוקס ססרטכ יכ .סתט שוק פלוס יק56ס
 16 -סקקכסה -ועילסי מס ו6בי. רם6.סילכדס לכסב
 ורוכס 23 5פוכקלד % ספ .סכק\>* ת6ז0 קכוכס
 ספ. לטוקתרכ 6וס.:סכיפ ומכ ןסיעוקו-תויכסולסןסס
 ףכ עו רומ6כ "קי וי%6.וומלל כפי ודי 5עס טכופמס
 וי '6בכו דכסכס 'ק סט רוכזכ לטל סוקמס לככט סיס
 סוקספ 3כז "כל 35 ספב וכוק עמסכ -* וסוככרבו
 שזו קיקכו ספל יס סז כיזכ ימר (כיב ןירכוע וג6פ
 *6רקס וכל סנוכב יכ6טכ 05 בס רמ0 -* 7:5 ילכו
 ומכס = לכו :י בע תלד ף36כ 6הקכו 6ה .דויב בתככ
 יס דו סטל ןכסמו םקקמ יב וס תפד ף55 ספ תמס
 3ע"ט רעמ קלסכ 'פ הדיקעס לעכ רכוס וקכולס ולו

 ןוכמ
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 ספכ [:כ ןווכס בב ןכפיו 51ו וגו תלעפ ךתכפל ןוכמ |

 סזפ סמקס סלכקס ימכס .וכמ6ס סמ לו" ןו3 37 ף56
 ןיכפכ 0 10 60 דו ספל ןכסקו םלקמס תי 9
 וכימע רוכו6:וכרקב ימטייכ'ז6מ ומכורדעס וכס ןוקסס
 וכברקכ .יכול6 (כ .ךלי 6
 תיכ סיסיפ רמשו "ער

 רספכ'ס תלעפ ךקטס5 ןוסמ
 8וסו ךילו וככוכ טרקמל 76
 = תומס כ תויסלוי בע ןוככס
 כקכ .לחי סג סיקנלכול5
 < סובע תוכפסמ כ 'פסכמלש
 ה ו 5 .לש פיקס בויס ףלגעס ך6
 פלד ףלל [וסט תויתוש-.עברש 5ט דקולטס'ס 0 סרפוש"
 'ןנסכס יקסמכ סבי6פ תומפס ןמ סטכ רקוךרכיוילו*ןוצ
 לס לעו = סליקס בויס דקוימס :סס לע: סי סמ"בקמז |
 לע 656 בייס ומיסס םרפמסיימ םיז *'סלקו(כ סייוכסס <
 5קסכ וס ססימס לעס רו יכשו > 0 וו שק דויסש =
 וקוקכע ספ (וקס 6 דוז ספיכ רבקס תכוכ סכסו *כע
 זע סס יכ וול6 מס ןיש - סלע יס לז ורקפכ סלעכס
 'ןיכמוכס תורוגק סו דוככ לע סרומס תל ףלל סש |
 זקרס סוקי ודי )עס .עוכמס (וסרכ סיניסמל ןכוטרכ <
 תלז ףמפכ םתבכס ל6 לנג יס"ררמ כ קי וול קופכס "
 דכ יתלבמ .דכמ וס: זמרס יכ רי50 זערכ שוק דו ךו3=
 יכבדכ גכיל ססכפקמ ותויס לע גדוכ סש קש סוסי "כז |

 ופויס סע סזימול וכ רוקסכ ויתוסרמוויקורסזסו דיווב
 וכל תויס-ילכ לע עדוב סט סיס 65דב לרקכל סנע סט

 ףיסכ וירבד ולוי רעכו וקומכע .וכייכעב 550 סעור* +
 וומ6 זמכקס וכייכע תודומב וי זומר רמו = *9קספס -
 סיניפומל. סול ריסט .תוייבקולס .תורוכס .עוכמכ וש

 ירזוכהרמא כ

 < ספמועלו 'ס דובכ סתוס סיפרוקו ולכ6מ סעע רוכדקמ
 ת6זו >> >> רוכזופ ומכ לד ף36ספ ע סיסשכקמ ויש |
 רובדב ול זמרס ןוט6רס סד6לע ניס למ תכזכ סיס

 עדוכ סיס 50 756 רחש סוקמכ קמ ורטסו וכו תודקבו |
 ךכ עדפו = *ןפ כול ו6 סדק רז ךרלס לש רפכפיכו
 לז ןכט = טכסס וימפוהס עולוכס ולכל פרקי תודחמ
 ותעד ופנו * וכו לק6 סנעהז תולמס וכרו גיס ןקולע
 . .ךועמרלייטכומ יפפ ודמ וסרקמ ררכזכסויכסולס'ולוכסש
 יתעב :וככ3 סב 'םרפפסל ץפס קי לובקמ ר6תסו לקס
 סקסעו דעקמ ףוסש תעכ ותו ישןרו \יס ץקכ+ץרעס

 וא םיינחורה םיכאלמה וא חורה וא שאה וא
 לכו הלשממו תשעמ סהמ דחא לכל יכ םתלוז .ותכטלןוכמ סטפ לם לקס
 ;ריהתו דספהבו ;ךיוהב .זרבס שנהמ דחת\ 7 ףל> ספט .ומכ 3
 ערונ םשבינולפ רמוא התאשרמכ * הבושתה לפ: וקכס .ןוכמ וס דוןופ
 ןבואר תלממ ןבוירשאירחא .ןועמשו.ןבוארכ 9 : ספעמ5 לולנס סש

 ,< .. (םהזמצע תתמאןועמשו = == =
  םבשב עידו. ךיאו <>

 0 א | ןמיס יעיבר
 ימותי ןימוי קיתעו מל ןווסרכ יד.קע סיכלמס ת6.ןדו
 סנו סל קככ לע :כסוו עוסכ) סכטסמסו.םעכס תעכו
 כס6 סככרמק סעיסכס קעכו * 15 5עמע סידמוע יפרסו
 טולככו סט ולסז ילסש תו עו יב כו 36קזקי הלל

 סלוכס 'רתסכס ןיעכ (יכסס : |
 סל 66 תורוככס, סמיתס
 טפוס ו6 ךלמ קומדכ ספול
 רש + 'וכו ןיד(סכ לע כסוי
 65ם .תולטב כוססכ .רש0כו
 :סמב טוס 5 וטו סתוסל5
 בורק . ןויפד = סוול = וממש
 סדלה (ןסו .רכלעס טפכסמ
 לעו וכבד (כ דע רכו סלטס
 ןכתי :65 - .סיכוימלס = יכט
 ןי'מדס 536 ופומד .סיכיס
 טד( יכנס לודבס .תרוכ (?

 זמר .וילע ןיאש זהמ
 ךא וז / 6

 עוגרלמ לע םדש יככ רפסל רדססו ןכותס [כוי וכטמש |
 וקוס ס וכו וקכוכקמו סלועק רדס תי וכממ ?כוי לססכ \
 יל דע םיבלמס 6 ןדו סקקמו סדעסמ לוקס תעב <

 16 + סטו רכזומס וכו ביתי ןימוי קימעו וימר ןווברכ
 ספב תויווקס תודמס לכ('ב 'ן:ימ יכפכ 1רמ6 ןיעמ סיסו
 םכוי ומכ סייעבוכ סיפוכמ ילכמ תורינוס סס תי םרופמס
 וקרוגב לכ .ודכל תונודב 6לפכ ספועו ךסח 6לובו 6
 תורוכס תויסל וכ = * כע פרסל סכס עוכמ ילכמ ונפחו
 תויולקס תודמס :ןמ תוסכו תוכסעכ סכסס תויכסולכ
 סיִלְכ סכ ילקש סויעכט סועולמ ופכמ ו םרופמס סטכ
 : כ ללקק קולע סמכ ןכ נג רומסכ קי .וכפסכ סיסמסמ
 : וכרכז .רט6 סעטס ןמ סרכו רסתכ "זכו סוכל 6
 : "ג ןמיש רוכזיס סיכפוסו סככרע 6סכ ןוגכ * תמוז

 5ט6רבדס וס = "וכו ןכוי 090 ירק: וכו עדוכ סטכ =
 םברפתיו יטדוקיס וס דוכ .סטס ילכתמ :וכיתרכד =

 "רכסי וקסרפתס ןיבעכ סמ ןפו%ב וב 9כס סכע וכי66
 םילכזכס .ויקוסרטו ויורסזקו  דיווכ ולי לע רכיפ6 >
 :סלעממ 7
 "כו זמר וינע ןיסס סקספכ עידו ךי ב ןמיס

 בימסמ ןכלכט דו תרכק רומק סכט6 וכ = =
 מסובס .ןוטפרכמ 19 /פ. ףוס סרומס.רכדס ו ותומכע
 ספו י בטות 65 יסמ וקכ .יכוסיכמ תקמלושרי מ וכפו
 בוט ןמכע עועדס ףיקמסב רס> יע קכתשי רעב סכפ

 סלוז קוטוקמב סג יכפ וכו .עידיו פנטסלוכק סקנסק |
 קכוס עבו ירפסמ ומנפימעפ סזס ןוכעס כסוק ורפסמ
 6רובס וכ סלורב תעד יתטדו ופמדקסכ כתכ קוככלס
 קמ לו סנע סוט וסגיסי מו קמ דקמ ץוהס יכפמ תי

, + 
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 סעכלכ 'רקמ 63 סנט וכופס רכד תנטמ .ובק בפסל ןיז
 ופעל וככרנוסו פו ולוככ סנע לכמ וקנפס .וכממ
 "ורכב ליפכס רעס וסזו ויתופירכ לכמ ותו( יכמ ביסס
 עידוטו לבוש קפכיש 36 ךלמס רכל .סכסו 3* ע "וכו

 נו יעבה - ףמאמ
 5530 ו85כלכ ךיס 05 סו יכול רול5 ורכז סזו 6
 סכוטתס סיסתו תמדוקב רכס 0 סכ יכ '6 ןוכנסב
 ןוטונטו ןכופרכ עלוכ סטב ימ לכ מוס סת ומכ'ס
 .ןקמעל שכתק רט6תי יל6 ומרק לופי קז סע לע סו

 לע זמר ןיסס הז סכע ססכ
 טז וס יכ 'מ6 רס6 וקוקנע
 רכזפ פל 6לפו וכיעב ןק יכ
 וו56 זומר 960 .קמלוקכ
 וק6רקל 6כ 6כ קתעו קודמכ
 : ךפכוכ ל\יכ סקול 63
 יכ *ויפטממ וילע סיפרס ךש
 סכמכ ופויס בישכ ויסעמ דכמ

 תנוזו קדכ טמוט ןייד (וססו
 סדנע ך6 *  םירקקס ןמ סו
 ותומכע תקמ6 %ע דחמעכ 5
 סטכ וסעילוכו .1ו56 וומרכש
 ומ ינפי6ר סומו = * 3)כ סנע
 סוייקכ ונפכוכ ןיפס בפכש
 'קי קו36) סנעס סש קוי
 ליבני (וסס סטסס למול
 6וסס המ יפכ ותוסמ ק0רוס
 רכדס ויס סנעתכ וכ 6

 : רישעממ וילע היארה ךא
 הזימרב ולא םיזמור לכא רבחה רמא 34

 "גחורא הייארפו תיאוכנה \
 סבדא קו כו תרויארה ןמו סיעתמ תויארה יכ

 איפה ומיכו תודספומ תועדלו תוסורוקיפאל
 זרוכס יתשּב מאל םוכ ודבוע םהו םינשמה
 ימ תומדקה ישנא ןכו תויאוה הלא תומודק
 ומצע תכס אוהשו לגלג ה'ומדקב ףמאל אינה
 שמשה ידכוע ןכו תויארה אלא ותלוז תכסו
 ךא הז לא םתוא וָאיבה תויארה שאה ידנועו
 "לכת דע וקדקודמ סהמ וקלחנ תו*ארה יכרד
 איפוסוליפה םהבש קדקודמהו'ורצוקמ םהמו
 אלש טביק'גב רמאל סואיבה ויארה יכרדו
 וניתוגברקו ונתלפת עדי'אלו ונקיזייאלו ונליעוו
 ןומדק סכלועהשו ונוירמ ולו ונתדובע לו

 תעד 19 סנע ספ תחכס
 "כסמבב ולופיכ כי 6כ רכס
 ₪כ :ןמניסכו * ןכרכד רסס
 %9כטק רוכלכ קיכסו:6 6
 עד :ריכזנ .סרוכס תומס
 :ווקרפכ '36יכרכ = רלכומ
 טכעס סס סוסוככ סייקמס

 :'תו וקסכ

 סצמק לכ6 ג ןמיס
 כן 0

 ןוסס .ךרכלכ קלט .סכוכס
 סור לכו דכמ דמר .וינע
 וכסכ6 יכ וכיופסס .תדוכע
 ווןורכ סמ .וכמכעמ דב 5
 ג ףי * טנע ספכ עוקוכו
 ופ6 .וכתזימר = קיקת .תסז
 8ע סב וככרדוהס  סוימלב
 ססוכככ יקל העפטסה ידי

 עכמקל .עכמכס .תכמ סוס
 ןכתה 930 ימיכפס רויטכ ויוקסו ומפרס קמידק וכממ
 לכ סזמו = * יכוניקכ רובדכ רבד לט סש תסכס וקנב
 ספ לכ לע יס סנופ(לק סכטסס לוס רטט דנו
 ופושיכמ .בויס תתמסכ | וכרויכ פמורק לע יכ ספש
 ילקכס סטס תתכס לופת | יוטנעכ דמועס טספוקס

 < .לויכו ומוטכע תכיסבב .וככיסס ר6קס לידכסל סנעס סש

 'ולנכ ותדמתסו ותלכמס תכימכב קר טספומס וקישיממ
 םקוימס סנעס ספב ופכוכ לכ וקז * ויקלקו תושיכמס
 טס תתחכס ןפולכ סמלי ןכ 65 רכס סכמ6 * תי ו6
 וקוסמ קנס תועכמסב סרומ ופויס סע = *וי\6 סכעה
 65 פ6ו לככ סנ6 יכ * קכממככ 6קספב רשבפופ ומכו
 ךלופס סדיקעס לעכ ו)כקו ומייקס סממ ויפפטכ סטכ
 זי רמ6ל ס56ק םילכדכ ₪5 רט תומס 'פ ורמלכ ור
 דומעפ .סולכ סופ) סכ ןו6ס לפס .רכד ספק תרכזקכ
 ןיכעב .םוסמס תתמס 5ע ספק קז סרויפ סמ וו ונע
 פוס וז יכ סירטותמכ סיר6פס ו6 סילדנככ סילדנק

 7:6 (נפועס ולוס קמוע ייפ לע סלופטס ספס תרזה
 סמ סכמס יביתכ ס5ע5 סלועמ יס סז 30 וקדקד ויו
 'ורומסידרפכס ומסס ןימעכ וס ספק סוכ מתפסל ןקכש

 וילעו יל ווסי ןועמפו ןכופרכ רעולכ דכל קולינס

 לא לאש

 !כוכסל לקס סולכ 16 = | רתומדקב
 רוקמ ומע יכ .יטרפ סנע סטכ ועידוסנו ויפ6זומרל
 יופרכו םיפובכס סוימלב 61ו * רוש ס6רכ ורו(כו סויק
 926 6 ע6כ סז רס6ררוליכ ספסויפ סע 6וסו קינסולק

 וכונס .עוכנל סזכ ןווסו וכו ויווכו וירכד עמםס ימ =
 זמלס סוסי סדי עס סדובכ ופג5 תו6רקסכ תויכסורס
 וק פרוס ךסמ 6סוּכ קקזק קספכ ומגע ףוסו ירומסכ ויש
 יתעדל וכ סנול תינחורס סייפרכ ורמסו * ר0כתיפ ופכ
 ןועכ ןיע יכ קזו + סופר קפומ זכרמס ד'ע 05 שמ ןיע
 < ופ6 ןמלס סיסי סתלכקקבס ןסס 'ויכקוכס \6למס ולו
 לע ורמסכ וטרפבו .סכיס .סטכ רופיכס סלפויס וטכ תי
 ספורפכו מפ ןכ יכח6 סו 'וכו עוכמכ ותו סיור ויספ
 < סתוש 059 רסס ורוטכפ מיעתס רוכק רקסכס ןיעכ יככס

 פמדוקכ מפ יפל?כ סיעת תוילרס יכ : וכו ךלמ תומדכ |
 < פויפרב קסע וכל ןי6 .יכ רעל ויפעוזמ וילע סי6רס יכ
 *.וככויע וכרד בולכ סיונט סתככס תויסל תוילכטס
 סוול סיספ זכויס סורוקיפ6 קעדב קיזססל" וסורוקיפמל
 - ונססמ ג*פ ףוס 'רומס ריבס ומס רקעכ סיס סלועס יכ
 = .י'ןכו סיכטמס 6יכס ימ יכו : סיס יסיקסכ רבסס וריכוסו
 6יכ וכל סלק לכ * תויפלס ס36 תוטודק תוכס יתפכ
 .ןכו וכוומלקס וחמש ןכו = : פיס ןופלרכ יכטמס ןיכע

 ידכופ |



 ו ו

 מד די חפיס ימה
 סקלפתו : רנו 'ס סטע סיעי תשס יכ ללמ רורכ
 ימ לכ6 ך6 ורקסכ .סוכסט סמ ר5ב5 במ וכו 6

 ופיסס סדק ט56 לכל וכו ם6ה ילכוע) שטס ילכוע | ףמאמ | הדותילוק = /
 תוקדקולמס * "וכו תוישלס יכלד ךס + לכ ןמיס יכס3 |
 רמש סקולעט תויכויגסקו קוידומלק סס = < יגכק 72

 יותפסמ ךילע רקפמ יקייסס למ ופו) לי"יס 06ר יפימב =
 וכ סקועד לע טפכס תסוכו
 תפומס ססמ ררכתכש 5%
 ןויבקהו 'קוילגרסק תומכסב
 ם "5 3ע תוטפנס וקטב

 סמ לכס וכססו עכטק |
 + פע *'וכו תפומ וסורסמ
 136 לוז ספ | תורניקמקו
 תקדקולמסו | יוכרכזמ
 שיפוטוליפס יס קורכוקקכמ
 סע פוקו( וטסרל לי 6
 סע סיס סגנו וסערמ לזוה6
 מ תויסר הלונקמ סקווש
 תוכפ .סטכ לע .תוקיפממ
 350 = תושינמכ | תויקס
 * 36 קלוזו .ותודסמז
 רכס וכ יפול לס תוטרד כג .מטרוד \ 6יס' 650
 :ןי ןמיט .ןומסרכ סז לע טכעס סמדק רככו .* ךלוסז
 עינקס מ לכ לנוכ סז סכס = *וירבל עמסק ימ 6
 ךומסב 'מ<כ סלכ ש6רב טדשו יק56 .סנוילע טברדמל
 סז קלכיו וכו 'כסו ןיק ךכ 6 וכו 075 סקלקתו
 ועמס יכ ניס רס דמעמכ יסודק סלכ סדעק לע טרפב
 : זפ ןמיס ןוט5לכ רלוכמכ םירבדק .תרטע ןוימע יפמ
 'זכס םירבדס .רסע יכ תסז תעדומ = ומרסזסו ויווכו
 ופוטגו : ססעת 65 קורסו6 סקנקו סע תוכמ סתכק
 וטכעו :ךימו ןוכירשי ןטק) סמ ורמסכ * סדוכעק לע
 יכ .תוכוסל ומעט סיסו 'ס 'סקכי 6ל יב "סריבטס לע
 - ררכלס סכמ וי36 ןיזמורט טדוכ סט %כמי ול 225 סכעמ
 לע יכ לכ * וכו וקוש קרוק סוסו .: וכרכזט םידסוימס
 רט סנע ספ .תלרוסכ ורבד כו 'פי סקס דע ןכ
 לבלמס לוס סכס יכ *והומ6ו 156 סז סוס יכ רמשי
 לידכספ סז ססב רומסי'ס קס יעוטוקל בכ סקלככ 6

 סיק56 ססכ סק סג תוכופקה תוקכס רלפמ ותלירק |
 ביתכד 6רקמ סז 5ע בס רוקו = +"? ןמימ רפוכקכ
 שוק יכמ יכ (וקס סויכ ןכל יזפ ימע עדי ןכל ב סיעטו
 טרפב 'קדכי קו סב * וכו 1356 תמלו :יככס לבדשס
 לע קדוכ ותויס לע ףסומ רסכככ דמעקכ ל5לשי לכ לע
 ץכפע ךימסכוס .רטש סס5 ולקלב סוו ריכזיס סידיקיק
 לועו = ספועס תומדקב סו סע .סוקע ןישפ ובו סולפט

 עדונ סכש סכהמ דחפו לעת ן\או ותומרקב
 וירוצו וירבד עמשש ימ לצא ךא ריב ןיזמורש
 'רינעה לע ושנעו דוכעה לע ולומגו ותרקהוזהו

 רבדש הזליונכ עדונ םשב דוא ארוק אוהו לפלס סמנו עפטכ וסודמלפ
 סכלועה-תא ארוב תצוהש רלצא תמאוומע
 עדוי היה אל םדא םחלחתו היה אלש רחא
 ול ארבשו ושנעו ולומגו ומָע ורבד ילולי
 "תועה ארוב אוהש ולררבחנו ויתועלעמ הוח
 ארקו פודכו לוכלכ ג (תומדבו רבדכ) ול זמדו

 םיקלא םש לע ראשנ היה הז ילודו ה ותוא
 רתוי וא דחא אוה םא אוח המ ררבחמ ןיאש

 'וכו ורבד ילופ 'ס עדוי סיס 65 :'וכו וירבד עמסט
 סנעמל .תורכזכס תוכיקכס קוכ לכ 'וכו ול ףרכטו

 יכ = > עדוכס ומס י(רוקכ |
 "וכו :ויווכו ויכבד עמס לוס
 פללוכמ סעודי .קכק שוקו
 ןק יכ .סנועק .ת(ורכ לע
 וקפ6 סו תק עלו סדלס
 תלכלכ סמדק סורכ סתויס
 ספלו- דע שוקו .ויקועלכמ
 וינפכ לעופ לעפ יכ עדיו
 ול זמרו : רפוסו וכ ןמסו 5
 65: ) = 'וכו קוטדכו רכלב
 ומקססכ יפל (חודקבו רוכרכ
 סטכ וסרקו ויט מרס רסכתו
 לכדמ סט דנמ דקוימ סכע
 6וסו סלעמל ורמלכ ועע
 יוככ .עדוכ סטב וקו רוק

 טנו * כעיוקע רכדט סול |
 < לובכ טומד '(רמ ץוסריכיע ד גכל סכוונקכ וקורס לכמ
 עוכמב קוס סיפור ויסמ דע ורמכ ךומסכ ריכויפס

 דהאמ

 סכומתו .סלכו ןכעו פלו תוכלו סכיכטו דוככ (רקכ סמ
 רונלסט טסל ושל .סיסש סמע סז קלוזו קטקס ספלמו
 סיסו וב יפרסב רסס יכטק סקכס יפנו י וכו ולג6מ סמ
 זומר עדוכ סט וס ורמסב 5 ןמיס רכוט סמל סוס וכוי:ע

 תושרכפ .תויכסורס .תורוכס ןס ןקס וכו פודקכ ויצ6
 רבדמס .תי וופ6 ומס סיסי ןקועכמפכט רסס םיפיבכב
 כסלו * וכככוט מכ עדוקי סקל 6יקכ ס6רמכו * סט
 יולכ סומסל תיכָה סיסי קו6קסנס יתס יפ לע םיסוליפס
 יכסור .סויקר ומ ספיס סתועכמסכו סדי 5עס למולכ
 :סנע סט קפירקכ וסעידויו 136 זוטריסל תקפסמ
 םוטכ ומכעמ סז לע לוכי סיס 6% תקבל סרפכ ידעלבו
 יכ סכוכס לכו וכו סז ילולו ךומבכ ורמ6 0וקו ןפו
 תויכסוכס .תוסרמס עוכמב וולס 0 רבד סיס רס"כ
 ויפ יכ ססל סישל ןמויס ךומסכ ריכזיס םיפיככל קולרכס
 עדוכ וש יסנועס 6רוב 6וקמ ולכ6 ררבקכו סה ל רכלקס

 וול זומכל + סכ כז רסל תדחה 19 רעוריב קז לכמ ולכל
 6ביט עוכטק סע ירכזכה ויווכו יקל5ס רובדס יע דוסיבי
 סיקו * וסוכלו ילס סז ורט6ב וולס ותובמ סיס יכ ורכז
 ס6רקב רסס (רוכל תולכ יפגעו עדוכ ססכ וס ילרוקב
 זומרל ךרד סוע ול סיס 65 ו תכוזכו = * עדוקס,וי6
 ססכ רשפכ סיס קז יפלו ו 5לוכ ןפומכ יקכוז טילוסמו

 סיקלפ ך ו



 הדוהי לוק
 סידחיקק סילבלכ סעידי ול סתיס ןיזמ יכ וכו סיק6
 סו כ סנו6ו * עדו ססכ 5רקכל תושיס ומכ תי ותוס
 ערוכ יוס לקכ רככ סיסט ספ יכ ץרכסס ךלדמ קלי
 וכרכוס וטכ סילבדס 5כ5 תועט (כוקס סדק סוס 6

 נ מיס יענר רמאמ
 סוקכל ווסו ו יומנזמ סמע לוכדס וכ סיר סקל ויסט
 סוס ןככו .* 'וסו טיפול ויסס לע וכ ספ יככמ סלונסס
 -לויכ .ס ומס 6רקכ סימעס ולס תותמ6 קלוכ סנכ0 רכיב
 תפוח 6קספב (בי כו = י6רוכסו לכככס ['ק וו ץס

 וסרכזכ דועו "זס ןמיס ינטכ
 ןכ6 = סכ ןונימ סכיט סמכ
 360 םכדפכ ולעסס סמ
 ךוט סט ספ5 סד(5 סכקס
 סד6 .תפרקקל ס(כ :יכ5 5
 יכ6) * סטד6ס ןמ יתסלבכמ
 'ס תשלקסל ךל ס/כ יטס סמ
 סכס 795 לכל ןול6 תפס
 ו רקס יעס וס לס יכל
 ופ5 * כע = * ןופ6כס םד6
 ס6 יכ ספ ולכל 05 רכס
 וכייכעס דו ןוכ תפל 5
 וכרכוי רוכז רבססו * קוכר(
 עתימ סמ 6וסו ףוביס סב
 ם/ וקכויל6 ומרס ור לע
 ןפכב ופכוכ 26  *רפבפיס

 :םויעס דכככק ססס לע
 סמ רלכפמ .ןי6מ "וס ךורב
 רסקו 5 ןמיס רכזומכ : 6יס
 רכד סיס יכ'וכו 550 ןיק ןכ
 לכו כופכס תודעכ ןיסל ס

 ויג6 סעס רט לכק5 ןכמ |
 יקיפוככס סייפרכ :ותסכמ לו
 יכ וסועדיורק6 סע רטקכ
 וכז ססיכלמ וסולכקמרפ6
 סייפרכ וכס סיכפ תיפרמל
 וקולכקו =: קייסוככ פיכסנל

 רחאו * אל סא םיקלחה עדוי אוה סא דחאמ
 םהיבאמ והולכקש רחא והועדי לבהו ןיק ןכ
 םהרכא ןכ רחאו חנ ןכ רחאו תיאובנח הייארב
 (5 וירחא היהש ימו השמ דע בקעיו קחצי
 םכתייארב 'ה םהוהוארקו םיאיבנחמ ססילסל
 םכתנמאהב םכהמ םילבקמה םעה וחוארקו
 ינכב קבד ותגהנהו ורבד היהש וכעב' ה םתוא
 דע * וב םדאינכמ הלגסה םיקבד ויהו סדא
 'ניכשו דוככ רקנ המ עוצמב ותוא אור ויהש
 תשקה ארמו הנומתו םלצו ןנעו שאו תוכלמו
 ריברהש םהל היאר היהש הממ הז תלוזו
 שיו = *'ה דוככ ותוא םיארוקו ולעאמ םמע
 ןוראזר ופלקיפ לכ והוארקוש שי **והוארפש
 החונב'ה 'בושו'ה המוק םירמוא ויהשומכ 'ה
 ויה םהו רפוש לוקב 'ה העודתב םיקלא הלעו
 ינב ןיב שיש סחיה וארקיש שיו'ח ןורא םיצור
 תצלה רמאנ הוכו 5 ףרטצהב וניבו לארשי
 ותצ 'ה םש סיצור ה יביואו אנשא'ה ךיאנשמ
 ןיבו וניב ףורצ ןיא יכ 'ה תרות וא'ה תירב
 ורות( לצוא ונניא יכ םו3ע תומואהמ המוא
 םהו תיזימאה תדילעב לעו הלגסה לע םאיכ
 תורקנ ןכו םהמ לבוקמ ווהו וגממ םילבוקמ

 יקלא

 תופרמס ןיכע ספוט ךומס
 סיכוז ויקט 060 תולכככס
 םונרדמב .תולונסק ססי6
 פככו 'סמס קורלכתע תוכוס
 תסקסשלמ לע וכירבל סדק
 ופופ סילוקז :'ז ןמיס יכסב
 וכ עידוס | * וכו ס דוככ
 "ס דובכ רי 6וסס עוכעס
 וחלוט סטכ ןכ סנ סימעפל
 ןורסס סנט 636 דוע .6לו
 סו לכו * ונע 'ס ספ לקכ
 6ב תע ךומסב וכויכע ררכתו
 ןו'כ פד ףלפ ספ לע ורכד
 "וכו ססיס ו6רקיט םיז : דו*
 'ק סעכ סי(לוק פיפ לכ
 סקסו ופרטנססו תוכייפס
 סיכמ5 107ס* ןיכ (כמכס
 ןככ + ףרטכקב י סימטכס
 ססס ויכול5 דגעו 56 דככי

 30 סז לקו ףרטכמס רעסמ
 ומס 6וס * תופלטכססו *סז
 וכו ורמכ  וכילע ץלקכס
 'כקנ ס ספ יכ [ר6ס ימצ לכ
 ₪וק ןכו * ךממ ושריו ךינע
 וכת6 | תרכ רס6 | תילכס
 :וכדו 3ע תלמתמעס ופרותו
 ומכ רוסיכ וכל .סנותב יס

 תרכזכס תיפוככס ימפולס סתויפרב לכ יסתיישרכ ס סט
 סילוע ותלכ סעויס סעשי וכו סעס וסושלקו :קיפל וכזמ
 ?רקל סס ג .וכז פרכזכס .תיכחולס סירס תבלדמפ
 ספלמכ ץיסש יתמ(ס סתנכק סכמ דקויעס ס ססכ סלכ
 ורכד סיסט רוכעכ |: לכ ןמיס ןוטלרכ רכזומכ ןיפס
 רכופ 'ס ספב סעס קירק סעט לוס * "וכו וקנסכסו
 תיכסול .סויפר דכמ ססל סיס 5501 סכז 6יכ ךומסכ
 'ס רבד סיס יכ סלכקב ספידי דכמ קל 5:5 קנפומ
 סתויס לוכג רע * םילכזנס .סיליכככ סקכל ותגקכסו

 סופ סיס פלו וכו דוככ 6רקכ סע .עיכטב ותוס סיפול =
 וכ * טרק ןופלכ ססו)6 רכדמס ויפ יכ סלל רססכ קפס
 קע סילכד סקו[ר דכפ בטיס רקכקמ לז סיס סכס

 םרוממ יכ = 'ט ספ סימול: זכו ופ ןמיס ןופ6רכ סדקס
 קר + וסושכםי ךישו וגו סיובכ ומט לודב ו(וכמ לע םמט
 ףולכ ןיס יכ .: וכתמו6 יכל וכיכ רש6 ףורכס לע וכיימע
 < וקפס ףורינס פע'ס יבוש רזיכט סמל ומעט וס * וכו

 15 ןיש סכמש יכ - סלוננל יס וס לרשי ןיכו וכיכ
 םסיס יכי\פ ורמ65 סוס וכייכט ךכיפלו *ופלוז סע ףורכ
 זכ "יס ןוסלרכ וכבדכ וכו .ורו6 כוש וככ'5 יכ : רכוכס <

 סילכוקק ססו :936 תלוז .קומוקמכו וי ןמיס ימילזכו
 טס + ךרימ(ס 'סו קרקס 'ס 6 ורמ6 ךכל לע + 'וכו
 קופכו לעשמכו * סיק365 ססל קיק6 וכו סעל י) ויסי
 201 וס לכס רכוי יכ * כקעי קנס ספ6כ ל * ןוויס
 פכדס וס * 'וכו תועו קכקט רוע( : וגו וקמפכ עסק
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 בה
 1 ור6ט וזככ 6יטס ס6רוסכ סישולבס ןמ דק6 ףקתסי = למשל לע 6'לס סעטמ .]כ ןמוס ימילטכ ךיפעוטס ל06
 * קפכקו עמפמ :יקפל םניט רטקוע סוקמ לככו יכל
 : סקילע ו6לומ 6 וככק סמכעמו ועמס 6 ועמס יכ
 < ספכומ רוקמ ןוש)כ ק56 לכ * וכו וקכדסו סתוש וכ

 טכלכב וכוכ בתכ במ'פבוי פע יל לקוימק ימס(קלס פ)
 סיס 6לו טכופמס סס 6וס רמ6 וכתככ'ס סט סכו סיכסכ
 סעוכת וז ופכו וכ לוכלק סוסי ךי6 ט76 לכ 35 עדוכ

 ורכל 'דק רככ ולכ טז ןיעמז
 %- * ססופכ + 35 ןמיס יכפב
 סיסו : ףלקמסו עכטק יפכ
 *"וכו .וככ לחוימ קוס טסה
 ספס רושיכ לע וקטסל רזוש
 רמ6ו כ ו טו לק לוז ויקה
 ותמ6ס םסיס רמסכס ומכ יפ"

 תעילי סתיס ןכ וכיכיכל ומיפ
 וכתלוו יש וככ קדסוימומש
 תיקמ6 ספידי ותו6 עדוי

 "ץלמכ סו לע זמרס כ רככו
 סמיקטס וכ סלעי מ כותכ8
 יפוסו קלימ תוכית יפ0ל יכ|
 יכ פולוקמ ל ןכ סס תוכיק
 סנרלקל סיכווט סס סילומ
 ויקב וניבר בקכס ומכ *וז

 יקלת+ םעו 'ה םע םה םיארקנו לארשי יקלא
 וירחפצ וכלה תומואה תצקש רומאו םהלבא
 טכתוא ולבק היא חלכקו עמשמ ותוא ודבעו
 'תורמהבופצקו תדובעב ותוצלו םּהכ וקנרהו
 עבטזר לפצ סכיבזענ םםתוא םיאור ונחנא ךא
 ןינעב אל םהיפכ םתערו םתבוט הרקמהו
 ונתוא דחיי ןכו ודבל יקמ רבדב אוהש רלבחמ
 זר'הו רכנ לא ומע ןיאו וגחני דדב' ה ורמאב
 ּותוז+ עדו* רחא ןיאש וגב דחוימ הזה םשה
 לובסי אלעדונ סש אוהו ונתלוז ותונידי תמא
 טכיקלא לע זרפסונ תה רשאכ העיריה אה
 ללכמ קרזה םכשהו םיקלאזר 'ולמשיו לכ ךמאיו
 'תסנ ודוסו םהב ונדחי רשא תובוטה תולעמה
 תה ול ) רודחוימה תרויתואה תולעמ ךא

 ר6 ויתויפוסמ תו6 לכ עיכי
 ₪6 ויתויתוס תנק גדי סל
 מוסנד תלכקמ תו6 סיס
 3לסומ ויק קכחה יסנס 5
 כוכלס ר0ת לכ סול סו ותוס
 וקו סילמלמ ויס 6לו וב
 סעפ ןונק לימלקל 6 סלל
 לכוס יכ6ו = * עוכטכ תסק
 תויתוש7 ןכ סס ורמ6ט סוס
 סיככל \תוש סירסומ סימכק
 עוכסכ ל סעפ סקידימלתלו
 וכ לוכדס סוקי וז סו ןיס
 ןינעס סג מכל 656 לכל
 ספססו לוי ורוכעב רש

 בע דוע יסל5 דוסוכ סיסיו
 ₪76 לכ סוס דככנס סקסו
 זמכ דיע ףיסוסו *ךניו פ ותכסלומ שיק םיש וכ וזק

 ככל סטמ ורמסס קמע סזל
 . = לקו קמ מס קט +5 וכמו
 סט 6וקו : דקוימה סמל לע וקולש סילומכס יכסס6
 תומס תסרפ ץרוע ןכ סקרב6 'רפ לכלכ "וכו עלוב
 קי ספו קיס סט סנ ל ולו יס לוז ספ יכ ורמכ
 לנקה סנ לוכפס וטכו = *סנעק תומס סקט!ט
 דבי ססכ לפ6 סירכל | טעבר6ס ללככו | * ךומסב
 ורמסכ סזס יזכה רכז | *6ותס סממ סנעס סט
 ספ רסוכי לטפכ תעדס קב ר6וכמ סיסי 53 סנעה יכ
 סקככ6ס למסו כ סכסו סכסה רמי סכק ןמ יכ ר6קס
 סוק56 לע ףסוקי תעדס לקס לכ * תפסוכ :'וכו קיס
 סקכ וכלפי רסס : דקויפס ספס ותפסות לוכסי 6% סמ
 טלומס כתכ *רתסכ ודוסו = : רומסכ וכקס סילזל ןיפמ
 65 6ק וו חט לו' ויתויתולס ססס 5 ('ס 'פ ןופ6לב
 ספק הזס קפס ןישו ופלוז וכ ףקתפי לו סרוב הפ עדוי

 סדקמכ 636 תעדיס ומכ\כ לכודי 5 רט6 סונעס |
 סויב לול ןקכו סיכקכ קכרכב לכל סיטדוקמס'ס ימסכו
 ןיכו ,רכתי וכיב ופתסה ןי דל ןיכע לע סרוי סונס
 ןי6 רס6 ןוטלה יפכ סרויט רטפלו * וסל ןיכעכ ותלוז
 ןכ סנ 6רקיפ סמ יפכו "טעומ רבד 6% קכממ סויס וכתש
 "רימססו סמק קז תלול רכל ףוס * תושיכטס בויס ןיכע
 65 רָס6מ )) תי וקכע %ע .סרומ ותויק) * ןקוש 6רקלמ

\ 

 םלו6 *  סיפוע טמס (תרבדמה
 ןס וכ קוחרמ טיכו טופ 0
 וקנק םפ6 תומלפכ ומפ לוס עלוכ 63ו פינס %6
 ןונ םדקס סור סינסוטק לכ עב ספרכ ולכו ס6רכ
 שוסילק רמשט ץילמכ סז 3עו | = * ןוינעס (ולטס
 עלובי יכ שי6 רמ6 ספ לבל6 יכ ומ רפוסיס ( 15 כוי6)
 כסטקו טרכע סולו יקססב 6וס רוקכ רול וסל 05 סתעו
 660 סט יכ קכרי'דוס וכ ץול 5ע סתמי כסז ןופכמ
 ו רפוסי יכ ןימ6ק ס5ס םיתפסכ 6טכ3 וכ רבל6יכו
 מפס קפס ןיש * וכ 6לקכק 36 תוסככ לוסס תככס סע
 וו סרימ6 ןיפט לכ עלוכי יכ סיקפס לבד ך6 םיש רש
 יפכמ סמיעככ ומס עילכמש סעלכס .ךרד קר סוכבל
 וכ ךל עד סת(ו * וכוינעב סומככ דוסס סכוע גסויש
 65 = * יק36 רזע תלווכ סתוסוכ6 בכסק םרפיפכ סתע
 ריקכ וקנעב ותויס סע כנכה לזה לוסס לוק וכ
 * וטמס רכוק יכפע 05 יכ וקנסס רננק 63ו סיִקְססב
 מתו 60קו שקל תכיככ סקקי סורממ סול רט סמ

 ץ סיק36 תו6רמב סתוש כקו תוככוב תסס יס סול 6
 3ר סטומ סט רפ6 סכופכ קכופס תימיכפס לע סתפ

 לפרסי יקל דוככ ושרי קפס ילכ סט סכס * ןופנס וכיט
 :סרסטתו סרכע סולו 61ו דקוימס ומס דוס 5ע סרקעב
 כיטקמ סרק ךכזיו ףולחו סקיכפ לע וטדק קור יכ

 סטמכ 2 9 הוו כ



 נ | ןמיס יעיבר .רמאמ < .חרוהי לוק
 -ומוטמ תתמסב סלעב ןקכ סוס סכפפמ יתלכ דחס ןפו6 = ס עוליס )ומ 50 וככוי ןככו * רקטל סימזס סנעכ ססממ
 לוס סרוכ קול 5ע סקסי בסז ןופכמ 61ו * סכופכק פשוט
 תויקל6ס .תודוסס יכופנמ ירדקמ סתוי ןויעס כטז יכ
 יכס לתוימק סטס (וק לוק 6לוכ קו36 סט תנפס לע
 תכוכ 36 כוטג כוסו * דכככ*
 תעד 0760 למלמס רכסס

 עד ופל ןכ לע יכ תומסלופמס ןיפולועפ 'ע סללכ חכו
 9 תוקוסל רקסכו קככ ןומלב תוכלכס רודס סיס נק
 ףונק .ופכ .ס\עי סעפו .ץיכי טעפ סלגכו .ססככ ותויס

 "סט סמו יוכלכ'ט תוכיסכס
 ץומקסו 6קכו 3 (קקפ 'ויתוא טהש ינפימ תורכדקס סק וכ 5( תרבדמה

 ךטמכ :לויכ לכמהו וול. ןיאש תויתואה לכ תוארה תלע םה רשאיוהא וס סנקק סוס סשס דוס יכ
 סתצצמת אלש רועב תוי תואחמ תואב םירברמ ומכ ורוכס קכיקכב לקסכ

 ץומקהו אההו ףלאל אותפה רמול הצור הלא !תפלוק רקע סלל "(וסש

 .רותואה ראשדתורכ המה דוילרבשהו ואל - סלל קכמש ך6 יסיתוליכ בפ
 תכיסבכ .וקכמ ץמס וככו6
 כנימ ך6 זו ודלפכ ויקויתוש

 6יס 5 תודסוימק .תויתו(ב
 עולבדמס סס ('כ) תרכדמס
 תוופוסס תלעמייכ וכיימע סיסי ןוטסלס ססכס יפנו('וכו

 קדיעמו פרכדקס 5יס ךומסכ סרכו ףכיס ול תודסוימס -
 < בטס קטכס יפלו * ספט רכוקקס ססס קלוד סנוע לע
 דכמ .גטות 5 .תודסוימס תויקו(ס .קלעמ יכ רפבתי

 טבל ומוטל תש םי6 םיכי 65 סדעלב יכ קולבדמ ןתויק |
 יוסק קויתוס סֶסְפ יכפמ : טניס ומכו ויעפסב רוכל סוש

 לע ( תומפ 'פ) עבלרס רפס תובוט תופעמ סמכ *'וכו '
 רפסמס תיששכ 5000 סללכמו סלט רדבככס תויתו6ס <

 ותויס לע סזכ ןווכ *ויטכמפ 16וסו 6ססו תינכפ דו*סו
 * סוס * סוס ןורק[ו * ועכמש :ןופשכ יססכ 6לקכס עי
 ףלק תומס סכס לס ועתומ (וסו * דע ימלועל + סיסיו
 וס סב ףפוכו *ןפומכ ויפו טכמסכ סמ תויקופס [5רכ

 קכס תוקכלבס לכל כפי ועויס 5ע סלרוס סזמ וכל םיש <
 י ותבסו רפסמ לכ יטפל ף6קש ומכ תלעופ סכוססל
 תוילוכ קבסוירפסמ לכ קילכק דויספומכ יפילכק סכסו-
 לע ורויוופוסמ תתמסב ףוסש סמ רבד 5כ סיס וחכמ יכ
 תוסמב סז וס יכ רמ6ק רסס לפי סג סילכוקע וס קז
 ךרכתי ותויס טכ 'פ ןופסרב סרומס רכז רככו * תומכעו
 הל תויקוסמ תס6 לכ רפסמ סב * 050 קסלסב סכוכמ
 'תופכ תפזס ספובססו "ועבורומכ ועכע רמוס ילובע (יה
 וגכ ופבוטק רטוס סייק סלועל וקויסמ רבתי ויל 707
 ששר ולב םפסב וקויסל קוסכ לטמ לוגעס סגו יוכט סוס
 עכסרס זמר רכסס רכוט ת6זס קלעמס 56 סב" תילו
 תויפוק סס ויפו לס ול יכ ותיסלס סכסו סט ורק6כ
 סנעס תומס סקמ םוקכככס תוטזס ויס ןכ לע ךסמס
 תרק5 סלונמ ךוכפל קשכתו = > סע קויקוסס סמ
 סוכ דס וחכ יכימ יכס סקל וסכמכ יכ ס50ס תויתוסב
 10בלסב "ל6וכמ סשרכ סיס בסו סד(6ס וכ םיגרי 05 טלעכ
 לע דיעעע סוייקב דוככ וקסוכוב כס רכתי 50 ןכו

 היקיש רשפא היהא לבא והומכ זו * תופוגכ

 יכטכ זעפ וקקולק ללסל
 סוכלקס .תעכס לכ יכ פיס
 יכ וקמ6כ 6 -קסלסס :בלכ
 ךלחט תופכעכ רוכרס ילרכ
 סחיתפ ןומק ייסמ 'קו)סס
 לוד ב ץימק רסס'קומסכו כסו
 < "ולו ימוכוכ .ץומקו ןמק 6וסו

 סכטקו חקפ 6וסו סוד מיתפו קליק 6וכו ןטקויס)וק
 עי לכ יוס ןטק * קריק 6וקו לולב לכפו * ובס (וסו
 רכסס קותשסב סקס ולמש- 5ע סט וכרכזט סממ סכמל

 וילכדמ עוקמל בורק יכ ךל רסבתיוכו סלודב 60
 סמע רסוכ ץומקכ 65 0תיקפב סב ללככ [ וקספ ןסככ
 ףמס קייס סמכ סיכוי .וירכדו .תרכוכס ותקולסב
 /ועכט ץשקס 55 סט ודחוי רבכו (סקפס ךשמל 600
 קוס ךזמכ ?וס ספ לודנו ןטק מפס סנט תויס סע
 ךסמכ ומוק דסויט ספמ ןכו - סמט ר6וכמכ תויכסב 6
 ץטקל דסוימ ךשמ וככיטירספ .סז) ספכוק שי ץוטקס
 טכס :כככ ץזקס ןי6ש וכממ שעד יולג ךל ירסו * סכעב
 וטוקמכ מומס סז לכ וברפיכט ןמכ סקפס קל ץומקכ
 שוכוקב סיפוכו 56 ןופט וקטרוס סללכ סכסו * רכוכס
 56 .תויקו6, סט ולעוכ ס6 יתלכ תויתוסס "6פב רבד
 'סיפודוקכ לכ רטש'ויתוסס רקיודוקכ פרבסל תוכטוכס
 סור לכ ססידעלכ יכ * סדקמ וכ סל סטלטכ ופלככ
 תופוגס קויתולס פו קוסורכ סמסו 011 סכרקב ןיס
 סמיטכס ןוקוק יקדקדמס לכ קסילק ככ וסכןכ לע יכ
 פוכירכ טסו'וו תוסס רפסיפונב םויפס קור סס סכזמס יכ
 למ ךיסמסו * סמו6מכ סט תובירכ 155 ןיפו פכע 2
 עויתוקס ןמ כבוחמו סכעס סס וכ סבס קי סט רוסיכ
 ר רפכ6 קורספ"כ סכוטש סמ ופל סיס ספ ןכו * 0
 זק סטק ןמ סיקיפ רספש סיסק לכ6 וסועכ קיו זו
 טכוכסויקז פוס סמק ןמ 03 סמ ןיעכ סוס ןימק ןל ל
 סעטמ וכרכופ ומכ ךככפוקומכע ספ ןיממ סוס סנט

 = כ 60 םסרפ כקכט סמ עדי סחשו *'פומשפ עכ%רכ
 = סוסו * ססס יכסב סקכ סלק ץטכיס תויתו6ס ךרכמב
 וסט וכ קלוע 6 דוי רפסמ יכ ל" כע ספק רפסמכ
 .ספ6ס ויתוסס תויס לעו * ס0טק טפס תויתוק ד רפסמ

 < גרדמכ |

 ןמ



 ו

./ 

 כוטס רדעסל וכ ןו6 רכדס:
 6וסו .תויעוקכ לכ :סכוממ-
 -ויסיכסו ; קי .תויתו6 שופ |
 תיסיפ עכו סלפ 6 סוחמס-
 רשפ4 תוצמגה זרכעטהו ת'ידא רש ושוריפו - ךולכ לכמ .6לוכל .וקכע הז[

 קריאר ושקבי לא ינושקבוש תעב םהל אצמא
 רומאו :ןכ .ינולכקיו םהמע יאצמהמ ה לודג
 ותפומ םשו םדק רבכו םכילא ינחלש היהא
 הזו ךמע היהא יב ורמאב ןיכעק 0 הזב השמל

 גר 15 ןמיס יעיבר " רמאמ | חהוחי לוק
 ויפבל (קיבכ ילסק יכזעו 0 וירכדב רבסק ןקכוכ לע |  סוקול וןכמסכ סמכעקש תויפוקק 05 קולק תנרדמ1

 למ תיטמטסב סוקש רטש סוס[ סקל רומ6 ך6 ולמ6 דש רעפל יתכילמית6שכ-* ומרכזס ומכ רובדב ללכ ו0רי 05.
 (סופדק-יסקועמ ו וכממ מוכב ס6 תעלו 0% וסורופו + ריפ ספפו 65 סללכ יכ = * םוטמ יתטסס סימול ית( *

 וכיבס קסמ ןכ50סס :סוכ = סכר כן סלוסיכ לכ כתכ'\ קי םויקוסמ :סודיו כסוטכ .סמוד :ןכ6כו סקס ר6שו

 / רס₪6*6 תויתוסמ סיקוערצ

 הצרו היחמ רזגנ היהיש רשפאו הזה סשה ןמ  לכפיקועפע תומט) ורסכב =
 ותעידי רשא םצעה 'וחמאב בושחמ ן;ונמל וב קי סול יקפנקכ למפ ולקכצ

 ימש המ יל ררמאו רמאו לאש רש אכו תענמב  'כ בוטל למס סדק ול
 ולכוז תולש ;ךמ שקבל םהל המ רכאל רהנפ

 256לטירל6שו סל רעול פיס
 10 תוקע וסמ 15 \למשיו
 568% 56 רמי סמ וקומכעו
 יכ רפו>ט סמ לר ומס סמ יפו
 ןסו .תוסקס 5ע - סרומ ספק

 קושיכקק .קבס לוסש וה
 וכ .תופטעכס :לכ5 סוייקקמ
 סו סלכל .סייח רוקמ וע >
 * ףוסוי וי56 ופמטכו וסוכ +
 רכקכ ופכקכס ופוסי ודח*>+

 סיקלס יכ כיס טמכ רכש
 יס 6רקכ רפ6כ וקויסו ולכסווטפנו סלוטס סור 9וס <

 : טכ קרפ ןומ(רכ | סרוקס כס וכ ץויכו "וכו סלועס
 סכע סמ סיקי'5 סז יפלו'וכו סיסע רז גכ סיסיש רטפמ+
 'וכו ספטס פוקמשכ סוסקמ עוכמל וכייכע סיסי קברר6
 לפ6:וטוחיפו סוס5 ססל רומל ך6  :ךמוסו רכט מכ
 סכועה סוס5ל סוריפפוק סוס רטט כ ככ .* סיק5
 וכ רעטס סל ומבע :(וס בוקככ קוס רועססו .*-סכופ6ל
 "יקטכ קוד תיבו ועכ וטוריפ סיס רמסיו ורמלב עפ(רס
 : ב'ע סיקל6כ טוריפ 6וסו סכוכפ5 0 ך6למכ וורס6ו
 סמ .הזל סיסי וישלוק לכל כור "זכו לכטכס סעטכ
 קיס תוכרכד  ןזפ ל סרוקל לע תוקס פ ןכמרס כתכמ
 לוכעטכ טכמע סיס0ז וז סרככ סכמע סיס6 קיקל 6
 רק6 סתפסכ קרפל סוד עבר ויכפל רוס תויכממ 06 =

 רמס סז לעו רנו ללרסי יכבל רמפת סכ קרמ6 ספי ול
 לינוס ומס סמ יל ורמסו :תו ויכפל רמ6 וכ םסל סכוכסס

 לעו .קושיכטס לע סמילט ס6לוס סלויפ ספק סל
 ךרוכ ססל ןוש מפל רל6פי סז ספ כיפת ס3ק\ קנטסס
 וככו6רקי סתרכ לכב ססןוע סיס יכ קל לק6 סי5

 וכיל6 םיכולק סיק50 סים סלודבס סילק (יסו סכע0ל |
 ןוככ 'יפ סוו ץרפכ סיטפופ סיקלש םיז ויל וכ6לק ככ |

 וב סקל ילכמס דכמ לר כ יכופכקיו :לכע וו סדב6כ
 56 .קוכפ ןיסמ יעס גססו יתוסיכמ ןיכש ו6הו ןישכ ןיע
 לעכ לע יתסלפכ תו6רוכז * תויכויעס תו6לוססיכרד
 ורכדכ סטטס ןמ סקכווטפכ יכ = ' טדסס קרע רפמ
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 קרז רמל:ךאלמה הכאש המל המודרגישקול '
 היהא םהל רומא ךאיאלפ אוהוימשל לאשת"

 "מופ סכומ ססופוווזפ ךסקכו
 1ל.כיטסו \  ספוכו ותוקכע |
 956 סיס6 ססל קיס יםס-
 וס .ותוסמס :למומכ  סיסס
 ומלפל לוכו וכיספ (וסס סמ
 יפלו .סלעכ .(וספ יעל ססל
 ופוסמס ומכט - וכססי 65
 ןכמ סלעכ ותוסינמ ךכ ס)עס

 ס5נכ תוספל ותופיכעס רע6 < ל
 "וזפיס משו בט כלו דע וס 7 0

 י8לספ כס כתכ .ןכו .סכילש יכסלט סיס סק5 רע(
 וס סמ יכ ורעסו 51 סס רמ6יספ כ ממ ס רוש פסב
 ט6רופ סטיפמ ותוקכע תלרוק סזכ ןוכרס סכישמול מ
 ספרוססס :סנוטתס סוסו 16 וקסוככ סלקתס סתיסמ
 רמולכ סיס6 לסמ סיסס זלמ6כ ססמ סעוכמ סתיס(יסש
 | זומרי:סיס6ט סמ סיסש מפ יכ יתוסמכ קפע-סקל ןי<-
 רמשו כמ 70 סלגכ תו6יכמסס פורוקלו סכעכוסוסמס

 606 רכד-וומלל 60 יתומכעמ למולכ סכי] יכסלס סיס
 לככ ססמל יכינב.ץכ סכ ספעו = >.וכו כע לכלב ויס
 "בוסקב לפסס פכוכ ושוב לע ריבסס ותפדב 66 וילמ

 'םורפס 3ע רכט.לוטיל יןסל לוס 6.60 ק6לו הסמל לס <
 סקופ ע רמ6 ןכמלס ירכד סיכישל ל ויקו = 15 6
 סטמל ותפומ ספו >: ונקעד ופל ןוככס רוסיכק וככסמס
 "זכס ורושיב + קורעסעכ קופל . "וכו ורמסכ ןיכטס סוכ
 ריכס6עו ויכפלמ תויכמס ומ סטע * קיס רמ6 סיק6 לע
 ןיעממ רט סלפפו -.י תולכס ורושיכו ומוקמ סוס רמול
 סטוק וקפומ סט .*ךרוכק תעל תי וסכמסמ סוס קפומס
 סוו ךונע יסש יכ ול ךומסכ וכממ .סלעמל סס ורמסב
 םיכולק ססינמ יכ סז לע דמלו סו כו * וכו פו6ק ךל
 סו " ססיכטכ תרכזומ קיס6 קלט שלו ןיכעבו סוקמכ
 'וגו יכמלמ סכיקוכ6 יקל ךוטככ ספ .כופכ ןכ ירח
 * תע לככ ססב סיוכמס ססנשקכ סימסרופמס סתויטל
 56 ססמ ירכדמו קטמל .ס ירכדמ סיככרומ וירכל וסבו
 כופכ םס ןיס יב. * דץכ סילכס סיכועכ יכפ ססו סעס

ּ .2 



 רמאמ | הדוהו לו
 סכי6ִַ ימקפמ סכימוכ+ יקל6 ס96ק סירכדכ לו6 ל
 ידסי ס1 טיכולכ רכס סרכופ ךללכ "וגו סקרכ6 יק%
 סופכ טז סיספוש לקעס .וקפ ןיכעק גול ףדר טכמ|
 קוטוב וקויס) כותכס קסכ קודקד 3 םס 6) יכ טיפרוש

 לפסס סע מ( כו וכולכז
 רעועס למ ךרל לע וס
 ןוט6רכ .קרומס רכוט ר5

 רכה יפל ותעל)ו *טז 5 =
 קי יכ כותכס לווב סםול
 סעס ל ךלונוקכ רבו ךמע
 סמ) בולקךלדכ | יונו
 סתויס סע ןכמלק וב רליכש
 ורק( סעטכ סיטיכסמ ולב
 :ךיתסלס יככ( יכולק ךל סול
 רכס לט ופטס ק0ז  סכהו
 500 וז סיתס יכ סוס כוקכב
 | 36 ךנ6יכ יככ5 יט הערמ
 סיקמ לנככ סם י ורנממ רפי יכב תש 6יכו6 יכו סערפ
 - םנוסו "סערפ  ךק)ס6ו סכל סתיו מ65 סיקל6 ו3 רכל
 ץר6ל טתליב ךלוכפ וז קקכוקו * ררכממ רסו וכ ימע 6
 דימ וליכקל דרשו ררמפב קל עמל סט ריבס וקכ סתיט
 קכסרו סכוט ץרש 35 6יסס ץר6ק ןמ וקומעסלו סורכמ
 36 ותכילסמ כס ול רכזס סיכייכעס יכט סמכע סקס וגו
 16רסי יככ 6 וקסנוסו * וכמו ןקזקמ יכע ליכסל סערפ
 כמ 6 סטמ סנסו * פולס סמס סיסי רט ל ככ סט
 סטעכ יכ ןכמלק כקכס ומכו סעלפ 36 כלל וכ 6
 סערפ 56 ך36וכ ן65 סעור סיטכמ פס וכ יט רמוס
 סעס תש כוזע) וול6לטו6ס | -לילפו לולב ךלמ
 לוט עמטו 6ומט למס ךיבעכ יכולקסו טעמ לוע ללב
 יככ תש .שיכוק יכ יככ6ימ לוע רמו = *וכנרסו

 ץרמ 56 ופולעקל תרמ%מ ועכ סירכמ ץר6מ 300 <
 סכמ6יכ סו = *ומעככס סוקמ 36 סכסרו קכוט
 מסי ס6ס ססכ סופת סכי< פערפ לימ סלגקס
 לע וכר6מ ספרגו\6 סליכיו ססולעמ ולוע לקי סערפ
 ימ יכ סזכ סד6 לכ 35 רעטסו סנע סק סנו  *ססרכ
 * סוקכ ןי6ס ססק סדוכעמ 05 סכרי 53 רסס סד6ס
 סיס ןכו = * סב ועמשי ל וכעככס [05 הי)עס 6
 סלסתמ ססילע סטק סקס .ימעס תןוסלמ סתיסמ רכלס
 ותסרו ת6ו = * רכדמבו סירכמכ סכןממ ודספו וס דעו
 וקכע ןסיקס עו ססמ ותדספו קערפל וכיכר ספל לט

 ךפיכסל ךמע .סיספ ינ6 יכ סערפמ 6רת 36 ול רמו |
 ךפ סיסי סמ סכפת רסל סוקמ לככ ךל (כמ6פ סזו |

 וכ ץראס ימנע לכ ופרו ךיתקלט כס יכ תוק9 סירסקלו

 קצוה תואזוו * ךיתתלש יכנא יכ תואה ךל
 ?רמודש המ ול ךמסו טוקמ לכב ךל אצמאש
 תככולא נחלש סכיתובא יקלא ורמאב הול
 בקעי .יקלאו קחצי יקלא .טכהרכא .יקלא
 *דימת סמע יקלאה ןינעה אצמהב ימסרופמה
 זרוחכה .לכש רובעב יונכ םכיקלאה יקלאו
 'תי 6וסו 5 .ךרבתי : וידא םיכירצ םילעופה
 לבא והומכ םינדאה ינדאו * םגיהניו םרדסי
 אוהו תוחכה לכ ואצי וגממו תוליאמ רזגנ לא
 ךומכ ימ רמול רשכו םהל תומדתהמ סמולמ

 ו 57 ןמיפ יעברו
 ףצעס יכפמ .6וריל ךל .ןיפו ממ ו6ריו ךוגע 6רקכ'ס
 לולב סמ םוסס סב סז.ע בותכק דיעה רככו * ץירעק
 * סע יכועבו סערפ ידנע :ימועכ סילכמ [ר9כ 768

 תכלפ וימס פומספ .וכסי 63 360בימ ותרקפ ןיכעמו
 ללט6יכעככס 96 50 וילה
 ןוסקו וסכנ  סיולל סכוגכ
 ךפיטוסכ למס * סיכובלכ (וס
 ת6 ודבעק "ירכממ סעס קס
 רפכקי ומס 'מוכ דנו סיקלק
 ותונמ רסס תל 'ס תרוכע
 ךירחסו ליעל וכומסי ךכ סבו
 'כוכו "לכת םלוקמ לכ וכולו
 'סכס רמולכ סזס רסק 3ע מל
 .קכלכ סוס רקכ .ךל יתילנכ
 לכ יכיעכ סיסי ןכ יכ 66
 להכ | יתוס סדכעכ סעס

 .ררכדמ וכקלכ פז לכ "סוק םילאב
 "רכיטכס 0% רכס תעל לע וכתוטסל םימיכסמס ןכמרס
 "קכתימ ומכ ךיקסלם יכל יכ פולק ךל קזו רוטיכב ססמ
 סיקטס יקלו : סקכט סוקמכ ססילע ךכיע 6 ךמוסכ ךל

 ,רסק סיק5לט רמה תיססרב ך3 סדק רככ כו יוככ |
 .קו סוס יכ ראס סמל רוליבס סכונ ססמו ןוידלו לטוממ
 כט רוכעכ יוככ שוקפ ורוזפכ סכממ6 -סניסכיו סרלסי
 ןכ סג סיככקס רספ6  וילפ טיכירכ סולפוכס תוסכס
 עכ 5 סוקל6ס תוטסרכ 'פ ןכמרס כתכפ סו וכיימעב
 סיכול6סרכולשו = <'% ןמיס רכזומכ וכו סלכ קוטכס
 < סנטממסו קוכל6ס ןיכפב סיכולק סתויס) *וקומכ
 רוז ןו5 פעל ףל5 סט 3ע רכלל כושי ןכ ורס6 סכמש
 ףורשיו לבדמל יוככ סעכ לוינ קר ךומס יתפכ ?וסעכ
 ורדמ ןווכס לעופ וכליכ תויס סע סכסו = *ןכימעכ
 וצק רומזמב ןרדס יפ 5ע סכס לע סירכחמס תומסב
 *סמס רפוכמב ע 'יס יכטכ סג וטפכ ת6 6סוכ סוס רש
 וקו ונו בוט יכל ולוס חת וטדק רכד לכו יכ סזו
 .306ו 'ונו סיקל6 יקל6ל ולוס וי36 כולקסו * סנע סט
 ךיתוריעס רככ ןכ פע = יונו סיכול יכוד5ל ודוס
 56 ותרָבסמ תמועלט רול .ןוככס יכ רמ6מ תקיפפב
 ₪וס סכיקל6ס יכ כקע טרפ סערמ רע סיס ויכפ לומ
 ןככו וגו לולנק 360 סיכול6ק כולו סיקנ6ס יק6
 סוס רדסכ (וס סנ ללככ * ךוקסכ ריכזיט 56 ספ סיסי
 קוס ןיכעמ וסט :תופיפמ רזגכ 25 335 : וכרכד רפ(כ
 קל תוקקמסמ סעורמ (וקו : סק5 ץרס ייפ תו ועכ
 "יכסקכ סקוסכ לכ ויס סעס סרוכ וכירוככ ל יכ "וכו
 ינוכוופ סמל סו רדקסו33כ ומדתק וע ססל ןיפ וכממ

 :ךוקסכ



 רמאמ חדותי לוק
 56 ןוכק סיל6כ ךומכימ רמול רכדס רטכו =: ךומפפ
 לעלו = *סכוכל וכיכ תומדקס קולט לע סלומ ותויסל
 סקיל יופכ יפלכ ופויס כספי 076 כ .יכ קכלס רמכו
 רז כ ועויסב יכ וכ רפיכ ןכ |ע *  רסן רתויל 6 סט
 ומכ .קזוס .וכויכעס .תוכו6מ
 :35כ פוכג סוט סוכ ןישלקש
 קוכ (כווכ * וכ יוככ סולקו

 ז\ ןמיס יטילפב ולכל סיס
 םדקכיפולק ספ6 קכרלב 6
 סמוק .וסגיסתסמ עולמו
 וקיעש רמפל ןווכ = *'וכע
 מט טי6 יכ פוסס סוקמכ
 מט סע ךיתכו וככל סיתפש
 ןיוכמו \ : כטוי וככל סיפפט
 * "וכו טודקכ ((סככיו כ )<

 "כס סועסו וכ לעול סכוכס
 סיפלפ ס תילקכ סט ו5 לכזומס םולקכ סככי וש ןיוכמ
 63 סבו ףוב וככי6ס לר: וכו סטנתי 65 לם0 :וכסולס 6
 'ולעפס (לו סכועת 65ו ר6פ 69 ףונס 'ןערושמ וסו ניס
 סכמ( וכ סוכב %עמ סוכב רכתי 6רוכס ץוסו רקעו לכ
 ובייכע )כמ 5דבכו לרפב ולב וש .יכ'סכ סוד ןיש
 ולס רקעו 39ב פולתס סוס 'כייכעב 13 ןיסס תוימסבק
 תרכדווס סג - ר6כתיט ועב יימפב ותעדל סס סיכ(למס
 תל .סתויס טפ ןמיס ןוט6רכ סילע רזנב רפ6 סד(לכש

 וכסכ(ו תועטנקמ וסממורכ 65 ףו6ו ורמשכ תימשצ <
 תרבדמס םפכב ומטנקמ וותופולבמ תכק סיממורמ
 ורמשכ .נמ ןמיס יסילטכ סב י'וכו סלב סדלס פיס 6
 תולכ רס6 םפכס תדימע .פפומב 116 ררכתכש ועכו
 יס סנ וטלמת 65 == *וכו קימפב סכיקסרוכעב ףונס
 סל6פ ןס יכ סימסנכ ספתיט סעע רכד סכ תונקסמ
 למל ןכ ירח( סבו *ופונב סלועק וטפכ יח וכדועב סיס
 < ססי סנעמ רוסי 65סטלמכ רופככ וטפכו דילפי םועס
 סתכסל תומב סזעו לב( ןילע ופפכ יכ ףובכ תולתסס
 תייחתב ולרונכ סוכת 756 ןימיק ץק לע ויל סתקופתץ -

 ויסי ודסי יב ודרפתי 5לו סכס כולכ ולכלתו 15 סיקפס
 םדסתי ןוככ סולו רוסט כלו רטס כ וכל לומקכ סימת
 ורכד פ'ע טפכס קוספכס ףונק תוחכ וכמי כו וככרקב
 < ססוכ כ רמופ ולו סירקוס ילודבו *נ*יס ףוס יפיפסב
 סככשע 56 כופל סקקופתקכ תועס לק שפל רש( קוס
 תוטפכב ירפסמ וובר ןיסכסל וכל ןכתי = *ןופ6לס
 פכס יכ עעמס סקסו תעלו סת( יכ = "תויטוכ(ס
 רעוסי 65 וידעלבו רמסס 6וס ירפסעס יוכלסויטרפס
 סוס וסכי(יסו + לונעו ק3ע ךרד סץ יכ סילדפכב יוכרס

* 

 שדקנ אוהש יונכ שודקו * לא ץוכק םילאב
 םיאורבה תודממ הדמ ול תוותשהמ םמודמו
 * הרבעה ךרד ככ וככי< אוה םהב ארקי םאו
 דע שורק שורק שודק והיעשי עמש ןכ לעו

 סמורמו שדקנ אוהש םעטחו * תילכה ןיא
 ןוכשי רשא סעה'ואמוטמ המואמ ודגישתשמ
 לע ותוא האר ןכו םהיניב ודוככ ןיכש כ
 ינחורה שודקב קככיו 65 ןיוכמו אשנו םר אסכ
 הממ רבד וב הלתי אלו םשגתי אל רשא

₪ 
 רר 10 מס | יעיבר
 ך6 סקרכקל סלע .ןסמ תס(ס 'ןיש יכ 1300  תופפבב
 קכנעת ןס) ןסיתופונמ תולרפכ סקויס סעש וכרב
 םקי סכְס = * לומ6כ ססיל רכחקס) קכרכטת סל
 - לעפכ קורבסקסס סוקמכ ןקל 6וס ת/זק קקועתס

 יוככק ןקב סנש ןככו
 וכ ןכ סג קזמו  *ירפסמק
 .ולסס סוחתס ןיכע סילכסל
 סלסס ףונ סע פנס לוכס
 לטחב ביבס יעבט לכל וס
 סוכ .כןטקכ ןיסו = * סיעכו
 ןכוק תלימעכ סרכס דכ סט

 וכפ 3ע פרכסב סמוקמל ץוק
 קדני סו + סימטס עיקל
 לנמ .םרכופמ .סתויס סכ
 סתויס סכ קדכי 65 * סעבט

 "טרכסס ד: לע ס6יכלרפכ | \הלחיש
 ןימפסל לכוקמו ןקותמ כל *סלועל דימתי 05 קלכססז
 לכוט סמ ךיכיעב ספקי 300 = * סל6) סיספס תפעל
 ילכ6למכ ףונקמ לרפכ סנע 6יס םפכסס מ יס יסילסב
 יכ םיימשב סיכ65מסו * תימשנ יתלכ םפכסמ 'ץ(כ ךישא
 קר דג לכמ קדוכי ןוימלס ןיסט סז \ע ביפקל שי סכמש
 -תויכסולסו םוקלס דכמ'יכס5מכ ורכד סיס לכעס ךרד
 םֶקַכ רט6יפוסוליפס קעד לע סמ ולכד סיס וכ 'מ(כ וש
 עדימע תפומב ולכ6 ררבתכס ינסו ולמסב וספכ ו (םכ
 * וכו פימפב סבנוסס רוכעב .ףובס תולב רס6 טפכס
 ורק יכ כ* ןמיס יטיקסב ספמכ רכזמ תפוס 35 זמרו
 רוטב 3 6 דע כו םפכס תועכע יקפומממו ספ ור
 "יכ6למס ירפותב רשופמ ועכעב דמוע סכע סיסתס 6
 לרפס לע .ויפרס ןמו רמ6 = * וכו סויק36₪ סיפכעסו
 656 + סע = יזכו ויב6 סכולכ .סכבי6סו ףונקמ טפכס
 רבדי ססמ 5 ןמימ יכסכ ומכע סוס ןוסלק 3 וכיכמפ
 נומס .סיסימ רכד )ם ו5לכו ורמסכ ומכע ןוטלכו כע
 לפס תרכדמס טפכס קגסכס לוכקל ןמוזמו ןקותמרלכ
 וד ססכ למלכס סיכ6לפס סכעל בורק דרפכ סכע יס
 םוטספ דרשו ןפ6ו* כש + יסוקו6 63 6רסכ סע ןוסרדמ
 מדלק םפב סיסקמ .קקוקל 65ו יס ק6לפכ 63 יכ רולר
 תוימטנק ןועמ יכקול קד סטב תלעכ רבקס תעד לע
 ורמפב ונפ "יס ןופלרכ וירבלו = סיכ6למס 36 רכזומס
 סעדכו | >'וכו תמסב סדסס שס תרבדמק םפכסש
 ווע יטפככ .יכוכיסרס סק | *ססם ר6וכקכ ןוטנפ6
 ןוטנפ6 תעד יפמ ירסט סירמסמ פ6ו ותפדב עוכקל
 ףונק ישו תקסכ סל6ס לכ שיט סדקס טפכט \ רמוסס
 ₪3 = + םפכס םקתמת ןב פק ילכ (וס 926 וכל לכס

 פעלכ



 ףמאמ | .תדוהי לוק
 שוסו טפממ בכלומ סלט יכ לכוספ 'וטמיר" לע
 ומ רסק ףכוי תובלכ ספג ףוגס 6וס) לקחמ) סבוכה

 :רקיפס .כקכט וטכו = יסככו קד- קרפלמס שפג רפקה

 ססמ לסוס סופונ יכמ סלל 13 טי יכ ו30מ\לכ6כוש

 "1 מיס | :יעיבר
 :םווס טו5 קנל*רפסכ :וככיסס רכוכס תוקכדס :ןיכע
 \ פיטכס תיעדמ סקומד כ "ססנכ סטב עצו 'ע וינתמכ
 .: רוק לכקמ ותויס ןוכעפ  :ילכקס ךלדב': תווחבפס
 ::* ופכיכסמ ןופמ <וס ר:סכ וקכעב וק-קוומ 05 *ןיגע

 וקוקכק לטל  רוסכו  יקכמ
 ככרמ ןוטלפ6 :ךלל ילעב
 וסמוטק לש6 שוקו יימיקס
 ינכ רבלמס פנס סויסב
 ₪ .לק(ס) = = * יענקק סוש

 6וסו לספסס 506 לקיעמ
 בסרומ רסב .ימיעל ס(רכמ
 * רכו קודוסיס למ
 י רכס תעלב רק0כ סכ ס6
 רמוקו :לק .ןוד ןיככט יוזב
 טפ ןמיט .ןוט6לכ ןל 6
 וסעמולכ מ ךוקו = ולק(ב
 סיממורמ ןכזכסו תוקסצסמ

 .סכק)

 "ףארשיו שודק  רמאוו לוחכ םימשגב הלת'ש
 ןומחכ וירחאו וב קבדה יקלאה  ןינעל ילונכ
 זרוקפד אל הגהנהו הכשהמ תוקבצ וערז
 זהלא רמאיש הצריש ימ לכל דתומ ןיאו העגנ
 ךא הלכקה ךרדב הרכעה ךרד אלא ישודקו
 וא איכנ סא יכרתוא רמאי אל תמאה ךרד לע
 ורמא ןכ לעּו יקלאה ןינעה וב קבדיש ריסה
 התיה הנוכהו ךיקלא 'ה ינפ תא אנ לח איבנל
 סולע תומואה ןמ םכרע היהיש תאזה זומואב
 ריהת סישודק רמאש ומכ סעה ןמ ךלמה ךרע
 תכנה ינרא רבא =* סכיקלא 'ה ינא שודק יכ

 69 תעסס .ךרק .לע ך6 זו
 סו ךרד לעו י'וכו ותו רמי
 סילוככ פרקשכ ורמס ור(נכ
 ףרד:ךיקש 05 סויס יקבל |
 סע ך6\ *ןסכה \56 לוככ
 16 קכ'מס טס .בקעי רקס
 :'05 (קלשוו 'פ) .לסלשי יקל
 ךרל לע וילע ומס דסיל ןווכ
 ודקווגע .רסזכ לסט תומס
 :וח .ונדועכ ויכס זקנו לע
 מק תסת ןקסכי דקפו רמקו
 ספ כקכס וללכו ןקקפי יקכ6ז
 -לע ובייכט לכס- * כו\ פי'סל

 פוקפבסמ .ויקופירכמ :תנס
 טוס 006 רכלמס | םפככ
 ךרל לע .* "וכו קמ6כ סקס
 י.ןולככ .תויפ3 ןודס ןמ כל ווד יל תופד ןופרט יב
 ויקו6יככמ תכק סיממורמ וכקכמ סט ויתויסכ קכ סיסי

 קלעב סתויס סע רט 'וכו .תרכדעס טפככ תומשגקמ
 ןמ סטכת ספע סמורפ סתע רוקסכ יכקול קד סמב
 קו (רוכמ רמסו לק * !פםס יכפונק רוכעס ץוימסנס
 - וסוורזיב0ו ועסבס וכויכע לכמ וקקמורכ ןקפס ילכ 5
 5כ6 .תימסב סככיס םפכסמ במ :ןמיס יטילסב רמ6ס סמו
 ומ "ים וכטכ רכופ קמ סע סוכ6כמכ ףובסמ דרפכ סנע
 סוקמכ לכ נומוכי6 לכטסמ ךומסכ רמסיפ סע סעו וב
 פו: עס ויעסבקמ םפכ לס סקרקט לע לשכת כב לכו
 סנעמ 5 סמבוד ןועמ ינסול קל ספב תלעכ סתויסל
 פולס סכ "וס ריכזיט סע ןנוקכ סלעי ןככו = *סיכ(למב
 .תולבספמ סכו סייכסורס יכ5למס סיטרככ סכממ םדקס
 סיכלק יכמ וכ ךיכפל יתתכ סר = * תוימסורס תוטפכס
 רוחכיףתעלפ ךתופ יכינומ סכ לט סכור סס(פ ךרלכו
 ירכו פרז ןומסכ וירס6ונכו יוככ רסי םודק מיו יכוטב
 ספועמ יס תופ טסו יככ ןיבו'תי וכוכ 85 ףולטס ףוס
 ןקזק וכיכ6!6רטי לערב קכדק רקסו * ספעמל רכזומכ
 ורמ6ב זק ןמיס ןוטלרכ רכזפ ומכ סמ5ס ופוטמ סתיספ
 ןיכעמ .סייופר.סלב סיטכס כי'וכיכל כקעי דינוסט לע
 .סד5-יככ יקיפס 05800 1 מוס יטילטכו'וכו יקנ6ס
 לו 30ק וכ ןכ רקמו בקעי דעו סד6מ סילוקי ווב
 ריב "וכו סכטסמס תוקכד : כו יק(ק ןומעס סקילע

 ילכס ופסו קי קלכק ךרד |
 + 36 (וקפ ימ רמולכ גב יטר

 :55 טיק)65 וס הנקלט ליס :י
 זוכו תפוס מוטב הכיס סבוכסו = :כע ל0רטי ימטש

 .ףלאב

 ןיכע ה6ב 5 סוס סולק ת5ע .רו(יב 5ע דעוע וכדוע
 לע סכרע ץולעספ .סנוכס סקיס יכ ווקק סיטודק
 רמפ 306: וקלונס סע לע סבקס ךכמס ךרעכ תוטוסס
 'ןיכע סלעמפ .רטיבס סננ יפפב "וכו ל ף36 בקככט
 < = ועכ סוק טיכ:דסס יכולפס ולעקכ וכיקסכ סוק סמר
 טפט לע וכמע רכב וסככ .סתע ןס ר סקס יק6
 :'צויס תטכס סע רכדמל יוככב קר פוכימס 65כ רתרוס
 .סעכ טרחקכמ טוד רוכעפ ןכ 606 *רכו לכ למס
 יקכס דע רכוש קומסס לופסב סיסכ 65 וסומכ לפס זס
 :סטס 6 די -לע מרס סלטוי 5 תוטסס רתי וכ סזו
 יס קל קלעמל רכזומס עדוכס 69 ו( כ 7ו'דכככס
 קמועל סיסיככס ופטכתי-יכ רס6 57 655 סטכ סלובס
 .סלעתו סלי לעו סתנטקכ 005 פופרכס 'ויכקולס תולוכ
 :+₪ ןמיס רכוט וכו סמ רוזס יק56ס .ץוכיכס 561מרס
 תודטכ ווכ6 זומל עדמ וס ₪ לוי סס יכולעלב
 ןכתי 5 סו לוז קומסס לכ סכעש + סט .וכלוטיככו
 < לופו דכמ קר סוינע דכומ דקוימ רבד סופל מרס ססב
 = שס ולו ('ק .דו* סמכ'ןקרכס וס עדוכס ל6וכיתכוכ
 :ןפלד ף3כ בקכבס ד5 ב6 רוס ןכ לע * לומפכ דפ יט
 :ווככב 5כ ודככ ססה סזט לר וכו ויל6 !ערכ ץוס דו' ומ
 ויל ומול רלוקע כשוו שוקו ודנכ) ס סוס וליסכו רכדמט
 :םיקל6 יכלמ 6וס סת רולו קכסמ ותמועל (פכתמו

 .סעטו



 ף 62 7%

 ו ססוי רסס לי פלובס 50
 רד ןכסמפ סקס סוקמש'

 רמאמ | תחוהו לוק
 ךרל וס סוקמכ לכבומ יתלכס':י ויש סויירס סעטו
 סכוכסו = +'כו לכ יקלבמ לכל 9וק זמרס יס 6[! סר;עט
 336 גלוש 6רככ ר5ל 'תוטכמלב (וס לכי 3 זז סש
 יעטמפ סוט יפכ ךפכתי ות6מ גסכומ 6וסס לכלסי ביעמש
 "ץסכ ביש (סכתי וזז עלו

 סוקיפ 05 7
 רכלק 36 .ותמגע .תילכה
 6סקס קל פרככס וסט
 זומל5 +ע תינעתמ :ותבוב

 .רוכדס סיסי ר6כ \רץ(כ 506 קיויס וזכו סרכעש
 ןכ תפל ףפלכ 76 רמזי וי: סיזמורס יק3ל רכד <
 קמ 36 ומורו יפסומ סתש יכד6 רוש "וכ וגילכ דו
 :בפב סו ןיעעו \ * בע וכו סרבעס-ךרל סוקמכ לכ ויש
 > סוס פסו + טמפ ןיזועי חמ קרפ ב רמשמ ורקע לעב
 :רכדק לומ 56 ןיוכמ ותויקכ לפס יסיומל ימימ יכטךלכ
 וכיכס 5 ומר 6וס וכטסו *ותפרקל ככנס ,לככס פוסק
 יכועס 3כ וי יכ זמלס רקע ףוסו וכרקכ ןכוסק יקל
 ןפוףב יכ * >מ%ס יפל ילטומו וד6 ורמס סוייר פו
 ןורטפלו ןוד65 6רככ רכד .ווגע לכקמ טז סיס 6
 "ס וכ םילוככל סולל 09 רבדק סיס 336 *'ספו סלולק
 ךרכפי ופופ  םיפול ויסס סלעמל ורמזסו סכול6 כ
 סלכו ןכעו ם5ו תוכנו סכוכסו דוככ 5כקכ סינ עוכמכ
 ספל סי6ל סיקט סטפ קז תלוזו תפסס ספרמו םכומתו
 וכופרקס םיו ס רוככ ותוס'יפר\קזובכ6מ סמע רוכרספ
 ל0רםו כוכ יכ ג מיס ןיפ6לב רכז סוכ (כויכבו "וכול
 סקכוכ %סכתת וכוינס ידכ ויפ6 ליכקספ סתוס לנעב
 לעיס סמל סיפכמ %6רשי יככ ויסט קו סילקסו סימטל
 ותו6 ופליט םיקפלק תלמ ןיכע סלל דירויס קש קל
 560 דועעו ןכעס דומע סילכקמ ויס רטסכ סוניכס*ו
 "יפוד נו יליכקמו 130 םוטיב ויס רסס סירכי-זל סתכב
 וז קכס ורמק דע וכו סיק365 יקככ סיוסקפמו ותו6

 ליכקקל ססל םכומ סיסיפירכו ול בכ וכוכי םברומ דכעכ |
 סיסוע וכסכ* רטלכו וכו סקיק36 2ופלעכ ורפסיפכ 6
 6יס סכמפ ותעוכתס סיעדוי וכלס רבד לכו סיזטכ
 עכט לנו סדל ןונכ שלו סלקמ ילכמ סיק16ק ץפסכ
 ןיכע וסחוטו סקינע רס6כ .רפש רווימכ סתיס סקסטס)
 סיקל6ס .תוכו ילכמ סכוכרו םדיכ ופעס סמ לע יקלפ

 תורייטכמס כ ד ןמיס יכסב ףכמת סז ןיעמו * כע כו <
 תויכסולס ורוגס טקס םופ 'קכס יכחורס קלק ססנק ןט
 לריו וטכ לכל ל רבעס ד'ע רפרקכו ם דוככ תו6ר כס
 סמוק דע מזה קספס לכ סנו *  כעיכיס לס 5ע ה

 לכשה לא וזמרי רש אכ

 הר 1 ןמס | ינו
 יץכיס ומכ "וקו(כ סינפמ יע כטוסס סו 59 תככוס 6יס
 ספרתי ודולע לס6 סוס עונמק \ ותעלמ ךל רלכתיו
 ףש סט סלכזכ סוזפור סישיככס ויס יקפ6ס ןיכעק ץ כוש.
 * תפוז 65 תיריפ6וזפס  סלעתמ סוס וכממ רטס תלל

 לדגכו לכ נכ טס סוס וליסכו
 ומוקמ וס ירספ וכ סללק זמרה יכ. וילא זמדכ אוח דוי ןונ תלד ףלאב
 ומוקמ וענוע ןיסו סלוע לע םירבדה 5 וזמריש שייכ דש תלכמ דפל אוה
 וכממ ול ךלק ףלח ספגק יכ ןושפצר שומש ול םישמשמה ותאמ םילעפנה

 ומכספ 6ש קמ וספיקי ךישו וא בלב אוהש ורמאיו ,
 לוטפכ = סרכעס ךלד :וי6 |

 ומ3י
 נרוטס (וסס רבדס .תויסל .

 ססיכוכ ויעכקס קוכס יתלכמ דכלכ'קו וכפסכ םמשמ ולב
 זמר ןיל תקסס יפל יכ ןוימדס ףככ זמרכ ורמ5 ןכע וסוו
 | לוליכס ךסמ 6פוכו ךלוסט ומכו סוקמכ לכ וי 50 3
 ךלומס לפומ סקס רולכסו ןז*ק 6 רכסנ "תופכ ל םמכ
 סוס 5)כס 'ע זעמ (פוור 6לממו * סבורס(ל סיקיש
 * סככפפו סררכל ויטרפ לע רוכעל יופרט 6% וכמדקסט
 ומס ומור קלד 556 סט'סיסט רכסס קעלמ סרי סכקו
 רכדס סיסו דכל תי ונפסכ שחשמ רכד עוכמ ידי \ע'תו
 לכוומכ פי 1לכ5מ סמע רוכדסס סיסיככפ סיר וס
 תגרלמל ועיגס לס םי6 יככ סנ סל יככ סנו * סלעמל
 ןיכעמ 'קכומסב ופכב רס6 ל סלכ6 זמרס וכ סיסי סןככ
 ספעקל ורמ6כ סיק36 .קולרמ סיפוכס סקכ סץיככס
 :ןכו'ק) סקופ סתכמלסב סקמ סילכקמכ סעס וסו6לקו
 רכזפ וזכ ןיעס '6רמכ יס ירס קכמזכס סלכקסו (כע
 ₪0 דומע סישור ויק סעק לכ יכ דועו * קכ 'וס ןוטפרכ
 למ ןופ6רכ רכזס ומכ סתופ יניכקמ ויסש ןורלסו ןכעסו
 :פויספ סז סככ "יכווכמ ויס סקלו'ךומסכ דוע וכרכו'ו כ
 66 לוע ו * סכיס מכ דכל תי ונפסב םיטמסמ סס סב
 תעייק סכומ6 5 רלכתכש ימ 356 סללכמ סיקסק סנס
 ונפסכ סמטמ י3כ ספויס .סכקכ .ו6 תייפוככ סעידוב
 :ןמזו סוקמ לככ סז ןפולכו * ךומסכ רוכזי רטסכ (דירב
 96 ךרדס לע ויל זמרק ןיוכפ 'פי ומסל םגומ רטקומ
 םגרומס יקנטק רכדס רטסכ יכ .ןסכו קרו * וכמלקכ
 ספ וס סרוק קי ומכע תנשק לע "יככס 6 היעמ סיס
 "וב דקש י6יככ5 סיפר 0וסק עוכמס קיקס קלעמל וכמסכ
 'פירקב וכיפמ זכי רט5 רבדס סוקי ןכ "'תי ונכ6מ סמע
 טס 56 ןיוסכ וכ רסס וס קלל ף35 סס קכס יכ תועסס
 "זו '6 ןמיס סד קס ומכ ילכו קוו ימס סז ךרד לע 6כ לוז
 :'כומסכ סוסס עוכמק תלרוס לע קכוטלכס ןקקבס דכמ
 ל5כ5 קזכ ןווכס וככמכ רככ = * 'וכו דכב וס ומרס יכ
 רמושכ ספעכו יסיקמכ לכנוי לט קמ 56 מכס ןכתי ךיפ
 תוענמ6כ סקפ רוז ותויס דכמ קרבעק ךנד קר סז ןיש

 םגרוכ 1 5ו 6 (כ



 רמאמ חרותי לוק ,
 קמ וקו סזס ןמלכ וכסי וסככ 906 יק6ס טגרומס
 *.רכו סי עפכס סילכדס 36 וזמריט פו יכ וכמ6ב רשיבמ
 36 וזמרו רטשכ רמסיו קז לע ולטק 6פכ ןו6ס 6 רכסל)
 יכספ יוקלקי וס סג לכטס ,סלקמט סכוכקו * רכו לכטש

 יפנ סוקמ סוסכ 5כנִכ וככיפ סו = *רוע(כ טסב קכלס
 "לכעס ךלל רכז 650 סו "סלכעס ךרל לכק קר קס
 ןכ סטע 6 = יסיפשכ סיקלקסו סימס3 יכטויס 6

 ריכזו :ומכעב 6וס ורסס = סרכעס .ךרד ללכמ סשיכוסל

 | סומכ ו 393 .וככסמ ודו
 ןיאו הזלה לכשה וא הזה לכשה ורמאיו חומב ןיכ תועדס וכ ףנספס ופכ

 ףאו * טוקמב לכגנ ונניאש מ לא תמאב ןמר סיפוק  ןוכו סופוסולופסי
 שומשה לכשל םישמשמ םירביאה  לכש פ ל סוס לכשס ולמליו ויל רזמכוש
 וילכו חומקד וא בלד ץעוצמב תווח תווהה 4 0 ולק נכטק 6
 ןכ המש לכשהש םהילא םיזמור םינושארה ה

 שמשמ ילכ תווהש ינפמ סימשה לא םיזמור - [ ומס סוסו ןככו  סזסז גמשמ ו הש ינפמ סימשה לא סיזו ה
 | םהב סט וס חכוזס ומנע 5כפש תויעצמא תורחא תובס יתלבמ ארירג וצ

 ינפמ תובכרומהמ רבד לַא ןיזמור ןיאו םהוניב טוקמ וכלוכי סט פויס סע

 .תרורחא תובס עוצמב םישמשמ .םילכ םהש סמ יפכ סמנ -ופלכ ותויסל
 רמאו'ובפה .תביס אזהש 'תי וילא טילשכתשמ  תמַּכ מל ןיסו 68 סלקש
 *םימשב םיקלאה יפ * םימשב מסי 6כ יבשויה סוקמכ 33 בכ וככיסס סל 56

 'זרארי הרבעח .ךרר לע לזזיפ לכ רמאש שה סלטה ךללכ וס קרי וכו
 כו ומחורי םימשה ןמו | *םימש אריםימו | | 0 זכק זמפס ןבוי סו ךרד עו
 7 ה ד ןכוטס יקטס ץומוכס ל 6וקמ
 'יוחתשמו ןנעה דומעו שאה דומע לא םיזמוה .סוזעפנס סולכלס .כלקכ
 דומעה יכ המש םיהלאה יכ םירמואו רהכנ קומפופ םיטמטמכ קי ות6מ
 'ננעה ראשכ ונ:וצודבל וצפחב שמשמ אוהה - קרכעק .ךלל .לכסו .ןומסל
 לא ןכו תורחא תוגסמ רוואב םירקנח םישאהו :.לט"סו כיס ומכשרומסכ
 םעה ןומה :הואר רשא רה ה שארב תלכוא שא \ עלק וכ לופמי לופו סזפ
 *םיליצאה הואר רשא תינחורה רועה לאו . סתיפסלל ךומס תיפ0רכ .פ
 התוא וארקו גסה תנבל השעמכ וילגר תחתו ו ה
 תרורכה ןורא א םיומור ןכו ילארשי יקלא 0 0
 תרוארה ריבעב ץראה לכ ןודא וידע ןידמואו  הכוינעק סקס .תומטכ ןכז
 וארק רשאכ וידעלב סרדעהו ואצמהב'ואלפה = 6יכו ףוב כוסו כ) רקס

 איהו סתלוז וב'ואךהש רבדהו תואור םיגיעה - תויס רוכעכ * ףונ .סככוש
 םימכההו םיאיבנה לא םיזמורש שיו * שפנה 'סכ 'כופ(לס קככרעס לכ

 םינושארה = סינכק מ םילככ םה יכ םידיסחה | .ס קטעמ לכ תויס רוכשבו
 ורמי אלו ועפחב םישמהשמ םיקלאה ץפחל :!נ!מל 'םיע סיכלנמס דיכ
 סהידי לע םיתפומה ואריו המואס ורבדמ 510 כל כ
 , 6 יכ = * וכו סימס 6
 הכרבל סנורכז יתובר ורמא הזה זמרה ןמכבו 1 יוכל מומס דכינוע

 טםבימכח ידימלת תוברל ארית ךיקלא "יי תא ץינטס יק\6ס ץוכיכס ל סדי
 ןץירהו 780 פקס ו יעכמס ילכ סכע
 : סימסכ יכסויס למליו ךכ
 * סלכעס ךרד סוקמכ לכנוימ סמ ל זוטמלכט סכוכסו "וכו

 סמ 56 קולט .סז | רש
 = הלכעה ךר7 סוקמכ .לנגויש
 סימסב- יבסויס .רמ6ט ומכ

 תסרי 526 סז ריכז לכ6 "וכו
 קלכעס סט נמס סיקפ

 350 סיככמט סמ .לכמ סלותי <
 6יסו - * סימס סָמּכ וכ תי
 סנס רמ6 תיכופל .סרכעה
 רקוי סכר םליחמ כילמכ כ
 סקק טכמ ךל + קמלוקס ןמ
 ךלד .לע סקויס סלכ5 .קסל
 רככו >> + קפס 55 סרכעס
 ןש הס סוס 6 ןמיס רכרכז
 5ע .סילכ וקיוקפ תוקוקמס
 סימטק ייפ .וקעל .תווק
 סיכ6למ ועכמ6כ סיעעוכקמ
 ןכו : סיפוסוליפס .תכפקמכ
 י "וכו ף6ס-דומע 56 סוומול
 ןופ6רכ | ורוליכ סדק רככ
 תלכוש 86-36 ןכו .: 12 ןטיס
 .סיומור ויס ןכס לכ | + וכו
 ןיכסולס .סרוכס 300 : סיל6
 ספנק ןמ קרייטכמס שיק וכו
 שול ולג6 6לקנס יכסולק
 "7 "יס יכסכ רכזפ ועכ םדקס
 : ₪כיס סעב וכרכוי לוכוו
 תופלפס | תוקרכ = לוכעב
 לעכב כקכ | * וכו וסכמסב
 לכמ יכ ייפ גמפמ סירקעס
 סכיכמ קתיקס ופולו ןורפכ
 = ךפסקמ סיס ססינע תסלוז
 ץוכיכ ומדכ יס56כ פולס
 סלופ סיקו ךפסקמס םטפס
 שיק לע ייפוככְס .חולס
 * עי "ןכו סככס וכ (כמתס

 יטינפב סז .ןולכז רכב סדק'ככו
 םיכיעס ופלק רפסכ : ספ יס

 סכי(ו ושרק ולעפי יכיעסס יעל ק6רי'ל(ס יכי'וכו לול
 בכ דכל יפכק קבררקכ סוכ סק יכ תב וקו 'ילעופ = יקטק ןיכעס 36 זומרל וכו סיקט קצרי ור וזמ סמוקבו

 7 כ



 .ףמאמ | :תרוהו לוק
 סכוס6רו סכעכ רוקמ שגרקס קלועפ 6יבימס וס טפ

 זמ קרפ. רמ6מ םילקפס לעב כל רט6 רכלס וש |
 רכדס לפכ ךלועפ םסומ ץר68 לכ ןולל ןול(ט (רקכ יכ
 ומב + סוסס לעפס עיני 16 קשעי ודי 'עס רכלס
 םסויק סל ככ ו
 עס לכס 56 לעופס קלועפ

, 

 ןו6סו ןיטכו "* 6
 ימדא ל לטפס עיני סינכ
 שס בוסספו :כע "סתוענמ(3

 =ספ וע וסרפוו ו
 סתעלל יכיכע ריככ וללועב
 ןור6קס ביתכק רו(יכ ס'טו
 9680 65 ןיפל קמדנש
 כ ןוי קב ןמ (כי וש וכ * תול)וע סספבל 'וק)קססב
 סנפק לע םרלמכ לופכ *")כו כלוא ר6וק * לד
 [רקכ ס) עמלו וקיכסוממ ןיכ6 7% סוקל6ס טיפ קסלל
 לוכדס סיסי רססכו : שיש 5רקכ קוטמלו וקיכקץמו יק36
 רסס תו ונפסכ טמסמס רברס 6 ל' * וכו יק56רבד סע
 506 .מסב וירכר ורוי ןכו * 'פי וו36 זמרס סוסי ודי לע
 זמורו וכו רטוש 6וס וליסכ : וכו זמרס סירי סז ומכ 61
 'מ6כ טגרוקס 6וסס רכלק ליכלמ ותויסכס סכוכס וכל
 יקלפס ץוכיכ' סש .יכ ןמלס תמש ןי6 טת6 ילסומו 6
 .פוסס 'וקמכ רדבכו לכבומ סט סוס ו3יסכ וכלקכ ןכוסש
 םדקכ שול יכ לכנומ) רלגכיתפכ תמ6ס ופל ופויס סע
 סנ טוקמכ רדנקס רט6 ףונס םוערולמ לכמ סמולמז
 ולמ5 סוסו סרכעס ךלד זמלה ןכתי ך6 = סללכמ ו
 שוק ורה יכ וי זמלכ 6וק כלל ף55 ספט סדקפ סב
 סע .* וכו סימסכ יכסויס לקפס ופכ + לכ תלכו לכל
 = ,סכוק6רס.סתקכס יפכ קי וכ תויופל יתלכ תולמ סתויש

 : סו ל "פ ןכסו כסי ףיקסכ ןוט6לכ סלומס ריכמ ומכ ו5לק :.תורוכס תסורק סעטו = * ורושיכ לע גו םיסת
 לו6ס קיקי רטפכ יכ לר * 'וכו רס5 סכעסו תולויס ובר
 וכרעתס יפכ סוכר | סיכוונל סכסו סלסקס טוספס
 סוכרקס ןמ ץינמק שמסס ןיעכו * סיפ5ספמ סירכלב
 ססיפוטממ ומס רט6 תוריסבס .תוכופחס ןמ סינסמס
 ינעכ סיכיעל סל ויסט וכוכו 16 סלק6יככ0ו דוכדב
 טיכופ סיכווב סוקלטכ רוש קטעי ןסיפכ) * סיבר סמו

 והוארקיש תאזה הלעמב אוהש ימל ןידהו
 'והמהו תושונאה ןמ בכרומ 'אות םיק\גה ווא וכ * 6וקס לטופס עיני ולי
 :יקראה שוגאה רמארלַאָב ן%קו .ספול .ןיעקט וכימא
 ףמאי וילא םיזמורש יקלא רבד םע לובדה | סנ'ל עזטסו פדקו קעמומ

 רמופ4 וה ולאכ .דוי ןונ תלד ףלאב ינדא
 'וקמב לבגויש המ לא זמולו ילשומ התא

 בשוי םימשב ובטויה רמאש ומכ הרבעה ךרד עכו ןווכ קזק ויטל
 ודמה וברו סלשורי ןכוש םיבודכ ה בשו* ןויצ = לכ סכופ קלגמכ כסבס סב

 לבקמה רבדה תופלחתה רוכעב דחא םצעהו | רנו יפפכל קלע יכיע ורמס
 ןוימדה הזו דחא משהו תוצושינה תופלחתהפ סללוע וכ ע = סירופ שו

 ותלב שמשה התיה םא אלא לכב תואנ וננא 5
 סכתבס גשות אלו תוצוצינה ואצמיו תגשומ

 | 15 מיט יעיבר
 .טרומס יפכחתמ תוכוכיכ סוגכ ) ןפכלו ן65 וקכקתסכ
 ןוימלס ךכד לש ככ * טוטפ דק רוק סנע תויס סע
 תש ועופלסכ 30 לעפ סע 36לסולו בקפימ למי עב
 וכר תונוכקו תודעכ וירוסכל וקוכלמ דוככ רשע

 .פפ0 רסניטומכו קופפסתמ
 'יהעכ (וככס ורטכו ורמסב
 :סמוקקס | טרןכס .קרפסכס
 יטקוץ סקר = 750  קורוככס
 :"ןכו פוט 16 ףלמ קומדכ
 םיפכ (טוכ תועד סוריטלכו
 ודב סוטסכ. לטזכו 'וכו
 "פלקתסל סלקי סז לכו *'וכו
 יכזיט סע לוסו לכסמס כלס
 6וס 'ס דוככו 'מ6כ ךכ 6
 פס ולק8 כוסס קדס ףונק
 סנרוט ופכ רויטכמס סיסק
 ג * וכו שיככס לע תוסרסל
 :ןפויכע סלק ד ןמיס יכשכ
 סטנק ןמ תורווטכמס 5
 מול 69קכ .וכסולק קדס

 < ול נכ קנוכמ פכקו = "וכו עויכפורק תולוככ סלט
 :'גק6 סנע "תי ולו = * ולכוו סיכל סיכוובו קוכוס תולרמ
 :*וסופרשיכ סטו 1 ןמיט יכמכ לכוס ןוימלס (וסו סככ
 < קמ ובלכפ לכוו רסכ סזס .ןוימדק 709 וכיל6 כולו
 ססת 15 סמדי לכטס .תכיסככ יכ ורמפב ריסזיס ומכו
 טכופסו סקכפ קדסו סיססומבס בופקס (וס יכ רוסב
 4 ןמיס יכסכ .סנ .* סלכמ .רתוי סלועס יקלק לוכסו
 יכ תוריטו סיעכ רט ןכ לע םשס לם ויסכס קכומ סיס
 436 :פ ) סוככס ןכ עפוסי ןווכ ספיו * ובו 'ס ןגמו ספ

 .ץריהו רשאכו

 אלא

 וכויקל65 .סייוסי6ל 6כועב רסיק ול למ%פכ (תופורט |
 וי ילסל סמקו6 לז6 * 60כ'6 56 סי יז ןתיכמ 69 0
 56 *סוכ לכפס6 56 זומת תפוקתכ (:זימס דנכ יפ)
 סומק ומייסד יפמסמ לסד שמס סמו 56 *  (כוכמ 5
 5כ 55 סכוכט = * סיב )כ ס55 (כוכמ 05 תר סכקד

 וו'6קספ לע וכרוסיכ ךסמס ךרלכ ךכלכו = כע *ןכש =
 :שוס סיטפסמ'פ ע36רק סעטמ סזל בורק לטמכ ענפת

 וככי6 ןוימלס סזו :? ןמיסכ וקוכמלקס רככ קולט ססב
 6רוכק סכע תויס דכמ ןוימד 50 רמנפ כמ * וכו תוסב
 יול סיקו טאסק סכע גסומ וטס ועכ נשומ יתכ תי
 6% תנטומ יתלכ שמסס סיסקס סכוימד .קשוסקלו
 6ו לכל תוכוכיבס ס= יב וכיכיע .םושלמל סכממ רסכמו
 יסכטס + כבופומק ןמ.סיסֶכס ךללב ספ יכ סתפס נפות

 יכ ב קל



 המאמ החוק לק =
 נסומ יִתלבק "תי 6כובסמ וכמנטס טפסמ סיס סויכ
 סדק רט(מ*וכו סוקמ 56 סוומול ךי6 = :ותומכעב וכלנס
 סרוזק ןוימעס ץוכיכה ל וכ וזמלי ק57 ף% סט יכ ורכש

 0 00 7זשס | עפר

 = טפר ףיכוענויטעל םעמ ויוכטכ ריכתךידוכ וסססמקו
 יכ וותודוש לע רוזגל לכות 65 סלועל יכ םיגרת ךיקיכו
 6םוכ ומכע 6וקס וקכו סכהסמ ופוב דכמ ךלמס קז וס
 * 'וכו לכ יתלכומ .דכמ שוק זמרס יכו רבב יק36 רכדמ ויפוסיפ קוכי6 יכ יויפודמו ויקוקלו = : לוסיכס ךטמ

 וכייכע סטקוכו *  לכודקכ
 ןופסימ סיקמ 56 זומרכ ךיש
 וי זמלכסט ןימלכו ,סוקמ ול
 :בנכק .6וסק  סוקִעק' וככי6
 ,קכמס וסט ל יטמס קל
 משכו סונט תסרווק  כוססרס

 כבוי סמ 56 זמולו סלעמפ
 מלב 0 כנמל כ וכו קמ
 רדנ וי6 ןמרכס סיס סימקז
 עוטנפ- לקכ סיס * סוקענ
 סוקמס 6:05 יכ :ןומלסלו
 56 לכ5 ומרק ןווכי ומנע
 ןיס 06.ך6 + וכוקנ רדנכק
 סו קמ לע + לכ סלנגק סש
 5ע יתלכ סוסק ומרכ-לופי
 בנותמס רבכס יק5סכ רכדק
 קלינק קלילסו .ויכפ מעל
 לע * סו רכדכ תוסעמ וכל
 תַבְסְרֶהַּב .וכק6רקל סנו: ןכ

 ידי לע =סז | ברק רוקיב
 - : וכעדקל סיקוסכ .סינסמ
 סמקללמב+ ולו סתק6 6
 ןכיקנ ס6רפ בוטק .דוע"וכ
 וכמלכ = * סיעינמ .סילכדכ

 6ינככ = סלולטכו :ךכ .רהל
 כ סרוכס תכססכק ןיעב
 :ספכ לטל תורוכבש סמימת
 טפוט 15 ךלמ קומדכ סקומ
 רטסכו וכו ןיד 6סכ לע כפוי
 -'וכו םיפכ 6טוכ קומל ס6ל*
 םי לודנ טרפס יכ יויסוסמו
 ססמי רסס סד6ס יסוטמ ןיב
 ןוכל >ותורקכו = ותורעבק
 יותוסיסיו ותוכקוכ ויסופמ

 לע ויטוסמ .םרפל ןכתיו
 ףפקפי יכ ךלומכ ורסס יסוסמ
 ףנקהס יפכ סטנרס וכ
 ףטפתמ יתלכ = ףלטתמ ויטקו טכס תומר יכ לוו = קע 36 סעמ :ובייבפ

 ביחרהל איבמ ךרוצהו | * היארה ךרדב אלא
 הנעט םוקמ אוהש רובעב ןאכב םירבדב טעמ
 ןימאנו 'רקמ ול ןיאש ימ םוקמ לא םיזמוה ךיא

 = *.?רנושארה הבכה אוה וילא .זמרנה יכ

 רמצנו העצה הז הבושהב םיעיצמ רנהנאו
 םאיכ בישהומ דב םיגישב טניא בישוהה יכ

 ךלמה ןמ םיגושמ סניאו סהימצע אל םדירקמ

 "ירועשהו תוינבהדו ארמ ד יהלוז ןוימדה לע
 םהילע םילבקמ פהש ךלמה תתמא הז ונניצו
 טישכהב המחלמב והאור דהא לבא ומ'גוהל
 ותיבבו .רהא טישכתב הנידסב ויזאוהו דדא
 ךלמה 6וק 5 | אוה יכ רבארו רדא כיטבחב
 רשבאו לכשה זרריזוב ;4ושוהה תרוזגב
 ןקז ןכ רחאו רוחב ןכ רה או רענ ותוא הארתש
 ןכ רדאו איוב והוא הארהו שישי ןכ רהאו
 ויטומטטו כ וישושמו ויארמ ופלחנ רבכו הלוח
 "הש מו החצו ויתודמו ויהוחלו ויטטומעו ו
 רשא אוהש רובעב ךלמה אוהש תרזגו 'אוה
 יכונניא ונממ הזו ךויהזהו ךוצו ךכע רבד

 םםייקחח רבכו תרבדמ ד שפנה וא לכשה םא
 ןיאו רדגניהלב םצע ונממ אודה קלרהיכ
 אוהש תרזגו וילא תזמר רבכ האו וילא 'זימר
 תייהש קרמ ונטב תיארו תמ רשאכו ךומה
 והעיני ףוג ךצ ךלמה ונניא אוהיכ תדזג אור
 ינפואב סםבינב קרבכ לע לעפיו קךצרישימ
 סירקנה םיננעכ [פקקו 5 הרקמהמ תוילעפהה
 םכ+צבקהו תררא 'סאיברו חור םשי ריואב

 47 ןכל סדוק היהו תרחא סרזפהו 917 ל
 קר!הו אוהה ךלמה שפנ ץפחב סא יכ לעפי
 :רחורה והורזפי אל רשא יקלאד ןנ נה ומ כ
 טושפ לוגע התוא הארנ שמשה רחא ןוימד

 רועשב

 ונזמו דימק ףלסקמ עס
 וכממי רדמכ ןירקסו סכקסמ
 %ןמיס יטימסב :רכוס וטכ
 * וכו רכבל רטט סוסס רוכעב
 קלעמל רכזט קמ ךרד לע
 סכל 76 ל6 ןיסו וכמלכ
 ך6וי56 ןיומורט עדוכ סמ
 ויוונו וירכד .ערטס ימ לכל
 עונמ ידי לט .סוו וקרקזקו
 קוסרנה וייכסורק תורונה

 סמכ דע רכו לפככס \ביסומל
 שפכה וס :סדקכ סמנ יטעכ
 סמ רכוטיפכ | 'תרכדקכ
 םפכ טרפו רוס * ללככ לכש
 | 1ע דוקונ סרומכ .תרכדמ
 םויקמכ רככו :7920 לכטק
 וכטלכ וכו 6יקכ .קלקכ יכ
 יפוממו + בז ןמיס יטימקכ
 סכי6 קיכט כבה םוימכע

 .ררמ6 דערכו קרקמ נו ססג
 תרכדמכ טפכ ינס רמי לו
 וכס ןנלכס מכ ןכו5כב 6
 6לו לכוק 630 רק6 ופונ
 63 שידדנקמ .733 לכנות
 סעטֶסו יכט 'וכו סי6 זמרוי
 סרוכ = קקויס = יכפמ 1 ל56-
 :סטט רקכתיט וטכְו םימכע
 יקלור סייסס קמ וכממ קיחלו

 סנריט ימ וסעיכי 'ףיבכ סוק
 וכרקכ :ןי6 .סור לכ יכ 'וכו
 וקפכ קלכב יסיו וסלכלכיס
 כזטו קלוסמ רטסכ  פמ יכ
 וק)טלטי ו6כומ לכ .סיכו
 ןוככ .ץרלנ < דכו עכ .סיסו
 תויכעפתכס לב" ידעימל
 "וכו סרקמכ ןמ ןמדוי רטסכ

 ף .סוכפלט ופויכ ף50 סז לכו <
, 

 םמסר רקל ןוימד :  וכו ומפכ ץפקכ קר

 .ןקבד סדק .סוס לממכ ןיעט : וכו לובע .סקו6 סלכ = וכ םובפק יכ סב רול סכוכס לכו . " וינמ יפל 0
 | יעפטב



 רמאמ  חדוחי לוק
 וכ טמתסס .סכערס יכ וכנתכ טפו טי ןויס ימילספ
 ספווס .םיכיעל ס6רו סדק סנו >*סיערו קודקס
 סתויס לע רוזני לכססו = * דכלכ ייסטס טוטפ לונע-
 * סר6תכו סככ רועטכ סכ0רי סד6ק ןס | *לודכ תומדב

.. 

 4%" 2( 1 ךמיס | עופה
 * סוטנרומס סילקמק תנסכ ידי לע לעפס 5 קכס ןמ-
 יטמטכ .סורורכ סירבדכ ולוסיכ ךטמ ספוכ 6וס סו לעו
 פמקב .ונכסמ .תויס דכמ סככ 6וסס 3 ל = * ילויסב סכב
 סמ ךרד לע רפכפי ילויסכ סככ וכ בוקכט ססכס יפלו

 סילע סרק לכמס תרז
 וטקכ ץרפס ןע .קלודג זיסש
 ויביע ס0רמל סנ * סימע>
 סמק סעויס .סל6ק טופסי
 וככ'זכו  לכטסו = >> סחכ+
 ירסכז סזו סז 65 יכ ויתפומב
 ןיפט סכמנ ידכ .ריסזמ למו+
 םוסס ןיכ סכ יולס לדכק סוס
 תועומק יס = :לכטה ןיכז
 ןמסכ וס יכיוכו .קופלקתול
 'עוכסב וקכלכ .וקפוסמ (כוז
 6יססו סכומנ ברפממ ומכש
 מ = תימרומ סעוכק רק
 רוכבכ סיסיו * סתילכה דכמ"
 לנ9ןק כמ .כו6  ץוכל
 שיססו רעב סלוממ ןוילעס+
 סנ תיכרעמ סעיכת רק:
 וס ךופסכ:ופ 'קילכק כלפמ-
 ככ קיכרעמ+קיסרומ רמלפ
 סרוקמ וז - סועוכסה ןקיס6ר'

 ךרלו סילכקכ = * כרעממ וזו
 לגג ןווכ פוס = = סמוליפ'
 סומטק ףוג וכ רט זכרמ סו
 סמ .בו!קתו וכמ רס6 עסוב.
 רוסיפו.וריקט םמסב כ6רכמ
 ןמז קפוז ןמוכ = =. ותעוכתב
 וס וכממ 3לםכו סולס קמו
 וכרוס נכו מוס בורכ 'לסתמ.
 :"כושיכפ תוסכוקמ טז. ןוסס-
 * וכו סכ .סיטוקל סטוק 5%
 סיטוסכ :יכ קלעמ) ורקלב
 סוטקומכ .ןמ ס:ןיטמ .סכו6

 * החנ המח הריהזמ הדאחבו הנצה רועשכ
 ץראה רודכמ:לודגדודכ אוה יכ רזוג לכשהו
 המד הניאעו םימעפ ששו םיששו ?ךאמב
 תועונת יתש תעעונתמ איה ךא החנ אדו
 ךראי םיצנתב תיברעמו תיהרזמ :דוכפההמ |

 םצע גישהל חכ םישוחל םשוה אלו םשוריפ
 םייולח םירקמ גישהל דחוימ חכ ךא םירבדה
 םחנסוטמצע לע היאר םהמ לכשה חקי םהב
 לכשה אלא ןינעה לעו תוחמה לע דומעי אלו
 גישי םביכאלמב לעופב לכש אוה רשא בלשה
 לא ךרוצ ןיאמ םמצעב תויודמהו םיניינעה
 אוה רטא ונלכש לבא עצמאב ויהיש םירקמה
 דומעל לכגי אל ילויקכ 5 ילויהב חכב הלחח
 תור\בה וננחש המב אלא םירבדה חחמַצ לע
 ירקמל סיואר םיעוחב םמש םידדוימ תוחכמ
 ןיאיכ ןימ ו לבב דימה לביקבד םבישהומה
 חפשהש ךיניע תוארו יניע תואר ןיב תקולחמ
 אוה םמרכד ריקומק 9 ריאבה לוגעהו אוהד
 תוקחורמ הראה תודמהש יב לע ףאו שמשה
 ליעוה לבא ןויעב הדז קיזה צל לכשה לצא
 רשאכ ונעפה לע היאר םהמ ונחקלש תמחמ
 וומג טקבי דשא ליכשמה חכפד תלעוח לבקי
 ויניעכ6כ ויניעש לוחאלס4 שמעלא רמאמב
 זראור יגא םינש דהאכ ;ךצאורש ?רוטורט
 עדי חקפהו קמאוג חויכרוכ ינט 'ולפ םוקמב
 םכינש. דחק4'ב - קרצורש = שגה למגקר  יכ

 תושילהבו = <> 2

 ורממ ב* ןמיס יםימסכ רמ"ס
 ס  לכמק (יסט תרכדמב
 סמודס לכטק לר יכ6לויסק
 םפ6ל קמול 6וס כט6 ילויסל
 "וכו םכב רבדמב 6וסו לעפב
 סיפקומס = ילקמפ = סיולכ

 עמטכו = סישרמל | תוסלכ
 םומוסס רפי ןכו .תונוקל
 םכ לכו סקיטקומ .ק6רקל
 לסוימ- רכסב .עוטכ סקמ
 לכו קעמוס ןוולו סלול ןיעכ
 סינתככ  רפסנ | סקוכיימע
 סיקכד | :כז ןמיס יטימחב
 37 וכו מס לככ לימק
 סה סיקכל ולס סיטוססט
 דק6 טפסמ לע .ןימס ככ
 סילְקהו :* ךטמכק וכולי

 \קמככ | ר0בתיט סמל. הז
 ןכש טי ןכ וכ יכטס
 סלכ .סימיפסמכ .סיסיבכס
 תוימסורס קורוכס תת לע
 ליעיו ו6רי ןיעכ ןיע לפס
 וטכ  סקנקל .סתנק סקכ
 :>וכיטסוקכ סיסוע וכסמ
 סולל .סקק ונסקלס קמסע
 סלעמ) ורכדכ < רכז
 תונענקסכ סירקטכ קנסרמט
 5ע לכס דומעי - םיטוסב
 :סקוסמו'רבדס סנע קס
 מקפס .תלעופ לכי .רשסכ
 לוקו רט6 לכסס סמל * וכו
 56 :רכד לס ותקמל על

 סֶרִמ וכפס קקו :"'וכו סכימכע סכיכקמ סל יכ-

 * תוקכפ ועדוו כול:עפה שנ רסלכ כ: 'וכו סיר |

 לו: םוסמק כנכה .16 רטיוקכ סילק רתימ קככ
 רנדה .תוקמ תכומק יכ 3 = * "וכו וכמה לע דומעי
 לעכ 5 יכ סוןיסו = * סטילס קטככ 07ָכ טיבי 5
 ךרוכ:יקפב תויוכמס גיסי ודכל ףוכו סיכסלטכ סלט לכש
 ק5 פוס ךירכ יכספויסכ וכלכפ 926 םירקמס וי

 שורק הטדו * וכממ .דכלכה למנכ ת6 טקבמכ קקפכ
 5 סלקט ימ 56 סירקמכ קר םיקיכמ יקל ככ ןוימדהו
 עורובכ ויפפכעמ ימ ךורעה וכ סריכס םוטירטר ןיכיע

 ןיקיפדמ סמב לכ לו5 ןוסנמ טעמ 696 קוקופכ ןכיסו
 סיללס יפל .םוטורט .סיילומרק לט ססיכיע המ יכפמ
 ולטנ טקָבי סקככ יכ רלוכמ למטכו = * קולוסס ןיב
 סע וכלנמי קוטורט םיכיעק לעכ לש ורחל יפ לעו

 ויה / ּ



 : 1 ץ/

 טינר ףמאט -  חדוהי לוק
 * תקשס ןמ סיקמורמ סירכל מוענמסכ ויפו פופ
 וירבדכ ולוכב פ6 יקרוס וקכ לסוומס | מ וכ 6
 ןימּכ וקעטס קוט קסיוכו ותו6ר קוסי) הבז : יכטמכפ
 "ותלוז סייס לעכב פג ןומ לימיו ףינחי ןכ לע סארכמ
 %ע ןינמכ וסעטק תוזעקו
 יטיכסמ לחוט וכ06 כססי ן3-
 לוכעב יכ 'וכ\ וקבילמ עורב '
 תוטל .סיכוע 13 תויפ
 סמכ וקטילמ סתיס תוטורטו
 | = סיכוכ קלעב ליגקש

 ףכמ/'וקכידי סוס תוככתסבו <
 גפומס תלעופב סמשיו תוכז-
 ךרדכו סנטפכ 65 וז תולעב
 : סוקמ לכ סכס כי סרק
 יכוימלק חכסו טיטוקכ ןכו

 | ול קל טטנ 'ט רבו סירב יכ  *לכסס ולכד רש
 | ץורוכ וריוטכיוכממו וקוקדוסכועב ימסב וכבי6ס טעמכו
 | .תוכוז סיכופס לכ 63 * וס ךורכ רכויס ץפסב ויכחוכ
 ןוככ סורו ירוק 'ס רט6 סידילטס יכיע 05 יכ סקנפ0ל

 | = לככט 6 טקולר חככ שדחי
 >* סרממיס 6רשמ וכ ספוק האיכרוכ  אוה יכ ול המדנ ותואר תושילחבו

 |. טו6ל סנרלעכ סעיטי וטו א םכהש ול. המדנ ותואר תווע רובעבו קינרג
 | תטקכ  סרטכ 5כקסק5 ףבל .ותוא ןדו ותודעב וקפה ליעוהו םינש

 . ו רעיכו יקנלק 'ןכו = "ותואר עור ינפמ ותצילמ עורב תוכז
 | ליו הכעממ לכזפ ויטל שאבו  י לבשה לצא ינוימדה חכהו סישוחה כיול לכז( ו י
0 

 = וכ תוקכמ טקמיע סנס ב 1 יד רעה ותמכחב ארד
 ךכע סטוס סכוינע סמכסב .11ע המכחב םש ןכ ימשגה שחומהו האדנה
 *וכרכזפ רקסכס םוקס ןיכ םכשו ימשג וננ!אש ןינעהו רתסנה שוחה ןיב

 יתלב 'סכוכמס ןיכעס ןיכו םירבד האור תרתטנ ןיע ויאורבמ רחבש ימל

 ןוימד כעל .* לכסס 6
 | | 7 ףע רט לעוכ .כוומס מפס
 סע .תופרס .םונסמ סלסת סוק ?טמס ק5 5סכ ולופיכ

 סילועמו סיכוט סיכויכמ 36 ולכל קפעי ספעו יחקפס |

 סוכגס ל ךומכס ןמ תוכעל לכסס יכרלמ (וס וזו "ס36מ =
 סנעמ) סיכוקסק .ולעיו סטפ סיכויע ולרי ןככו <

 וללכפ קבססב סכ תת ףיסוספ סיכולק ופעי סיקומרצ
 ספ רטסכו רמ6ס סמ וס) :וכממ ומלעב סורבד לע |

 סכר וירבלכרכוומס לתסכס טוססווכו וקזמכקב רוכש
 יטפב וככיסס ןיכעסו = * לוכוי רם6 קרתסכס ןיעס וכ |
 סדקמ שיככס 5 תופרכס תויכסולס תורונק וכ סנל =

 סכווכ 63! "6קספק תירסזב לוע סרכזי רוכזו סלכז
 :לכו לכמ ימטב יקלכ ספרכס 6וסק ןיכעס סיסיפופעל |
 -ססס ןמ תורויטנמס ולבל סוס ל ןמוס יכטכ ירסש =

 תו6רקכס ויכקולס'ולופק עדקס טול 'קכס יכמולס קל
 .פע ועכע לוסו * סלעמב וכורכו סלקוסו וכו 'ס לוככ |

 ומינרסס סטו = *ךומסכ ךכ לס ולמסכ סזכ רסממ
 לכס 'וכו קומסנומ סו6ר רסס סקויככפב סקול סילפסמ =

 וקל גסומס ימסנס 56 ךרעכ יס ותויס יתלב מס
 ('כ 'פ סרומס ןווכ סזלט קפלכו = *3כ יעל ס6לכס <
 (רקיו ויכפ לע 'ס לוכפיו דמעמ לע ורמסכ :ןוטסרסמ |

 סע ספ סיס ו6 לו "טניס סמב רבסס ילכדכ רכזומס
 עובי ותיישרכ ככ לבלל לב6 תואר פוס קגסס

 65 06 סז םולקכ6 םריפס ומכ קילכטס קנטסס פומלפ
 ובס ומכ ס(ובכס '(למב 2 טיסס תוסרמכ גםקק סיס
 סע יקט 16ירכע רס6 ם דופלו ןסע רוכת סכסו קלכלכ

 ויכפ לע לכע רט6 וס לוקס"סיו כג ןוש םוס תנטס קז |
 סוס רכדס ןכ = כע "כס לכ ןכ סג רסכ זק לש

 יפומוכ ותופל סנועב ילמב = = םהיניעב

 סייקפ6 סיופכמ סיכויכע קותקש %ע (יבכס לכס ררועמו
 ל םקוכמס למבק תפ וכמל לכזכס קפס קוררועקקכ
 ויקורכמ רכש ול ססו :לוטורט ויכיעס ומ ילו לע

 סכסו = רתסכס םוחק ןיכעמ קכוקס סמ רושיכ וס וכו |

 ןרקסכ ןיע 60 סל וכייכעכ קפממכ יפיעס יכס לע לוס

 טוסכ סמוק סכ תפסו לע סוכ סכוכסס 'וכו סול

 כה שמטוס דועב סמדמס סכס 5וכ ו6 * רוקסכ קורס

 ףכלוי ולגכ סגוממו סרו6 ותוב לכ סלמתי | יכ ילכפס -

 ןמקרוס סכזס תופרוכס ןססכ ו6רמס יכפ לומ ל ןוימלס
 ךו5ה .ומכע 6ו0 5ט6כ תולכככ ועמש לכסק טיספי
 כקכמ סל (וס הז ןיעמו ירושיכק ךסמ 6פוכ סכו סכ ךל*
 ו וי55 רכלמ לוקכ תל עוקסי) לע (טכ 'פ ףוס עכלרס
 ומפמסי 6לו לוקס עלוס סיס ודכל סוקמ עעסיו סעעו
 'פ יכ ןוככ קו סג תכורפל [ופל דעומ לכ *וססימ
 מיל רעכ יכיע רופכ ףיסוס רטסכ ויכז6"סבקקכ ףיסוס
 לפול רטט סעו = * בע סעלכ יכיע פס 'ס ניו ןכו
 ץטכפמ 6וס 350 ובייכע ופ\סתי 60 סקיכיעב סילכל
 םקתמ6 לע .ספולנק קיפרקס ךכ 906 ורמ6 תמעל
 סכוכסו = * וכו סקס תורוכק לע (וסס ןימס לכ תמכסס
 טילכד שול ויריסכל טמפוק רע8 תרתסכס .ןיעקס
 ססכ ריעסל ןכתי סז כמו ופלמתי 6 מנעכו ססיכיעכ
 ורקלכ טיבי סז לס ומכו * ריכזו רססכ סקכל סתכק
 םיקכל סכ סיטקומ) סיופרס סיסוסספ רכזכס ולסמכ
 לכסק סט רש ןיע קמיס (יס וזו * וכו ןימס לכב דימת

 <> *'וכו סיכיוכעט סקס סז רח6 ולמסכ סלע וכיע
 קט סיסכקפ \ולכי 35 יכפמ סישינכס סקופ ועייק <
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 כס .ויכקורס תו6רמס ןמו



 חר : ןמיס יעיבר :רמאמ | חדוהי לוק
 ."וכו כטסמס .וסטקביפ קמ .\ סקכרעקב תויתמ6 ססט = ויסו סכ ורפי קל ןפכ רפ6 תיכסולס ןיעכ וקומ
 "ימוכפס ןמ 536 "ויכוכקמ ימומס לכ לפכ םומסו ולמ(כו = סמכבקס סקולע לוכעפ .65 סיקלסכ פולודכ תולקש
 * ןורכוסו ילוניק ןיכ טימפס בז ו ישיממכ סירכזומס | סוס סמכעו סכייכעב רמול סכרופ ססיכיעכ ןופפו וכו
 יכויכמ רומסל סל יכ לועפ .ןולכזל יס יכ סז סעטו | יםיקחב ועכע רכסק ןוטלכו וכיעכ לבד וכרמש ןיעכ
 ספ סנ סיעכעס יכיע'ו ןמיס
 *סימנעס ןיע ךופק 6כיט
 "ו ס5מ ופכוע ןוככיקעד פלו
 יכיעב 'ס סלרי = ילו בוקב
 ומכ (וספ ( וז כ ומס )
 כב סומס רטפשו = * יבויכעב
 סע ויכיעב דעע ענכס סכסז
 וילע :הליכ | *שלס תויס
 ןוטלמ < ורועיסכו . סרויב
 ןיעכ סנודכס ןיעכ וכיעו
 ססע סקיו = +פלוכק קרקס

 היאר לכשה םהמ חקיו ופלחתי אל םהיניעב
 הארבנש ימו + םתובלו םהה סירבדה ןינע לע
 לכ האריו תמאב חקפה אוה איהה ןיעה ול
 ויהיש רשפאו םרישייו םדויו םירועכ םדא ינב
 שמשיש דועב קדמדמה חכה סהה םכיניעה
 תיארונ תולודג  תורוצ הניאותו ילכשה זוכה
 ;ריארהו קפס םהבןיאש זרתמא לע תורומ
 תוהה ןימה לכ תמכסה סתותמא לע הלודגה
 זכיאיבנה לכ רמול הצור םהה תורוצה לע

 רשאכ סתצקל סתצק םהב דיעי םירבד "אורש .קוכופס טקלי יכ "וכו 2כסק
 שקפס לו: קורזי תופופקסז
 רככ יכ קמסב רמס | * תמסב"

 כ'ג יסוכ6ס לכסס וי56 סמל
 קלקל סקעו -סלקסומב
 תסרוס 56 וקלעקו לטמס
 לכס ףוסו 750 סלעכ לפמב
 ק\עמל רכזט רסככס סלפס
 ותמסס סקפק סז ץוס יכ
 סילועכ 076 יככ רקי לכס
 סיכיעס ויכוט טפסו : וכרעב
 סלקו : וסוכרשיכ רככ 'וכו
 ןיכעס | סילוכ קפס ןיפמ
 ללתפמ | *'וכו יקל6ס שוסס
 לע ודימעספ ףקוק לכ
 קפס ילכס סזס רכדס רוריכ
 לס6 .ןסס תורוכק סיקור ויס
 :וסרככ ןתמוקכו ןכויכנכ
 *'וכו סירפסמ וליגרסס המ

 םכידיעמ ונחנא יכ ונישחומב םישוע ונחנא
 הארנ םאו הנעלה תורירמו שבדה תוקיתמב
 ןינעהמ אצוי אוהש רמאנ ונילע קולחיש ימ
 ןיכעס (גםלועה םיאור קפס ןיאמ הלאו יעבטה
 תרודוצ םיאורו תרתסנה ןיעב יקלאה אוהה
 םכירפסמ .וליגרהש  המו םהיעבטל .תויואר
 'רמשגומ סואר רשא 'תויככקכ 5 תינבתכ סתוא
 קדמ לא םתכרעהב תויתמא סהה תוינבתהו
 סניאו שוחהו ןוימדהו בשחמה והש קביש
 והשקבי רשא םצעה לא םתכרעהב  תויתמא
 ימ וכ ךלמב ןוימדה ונואיבה רשאכ לכשה
 ישמה שכולה ןבלה ךוראה אוהש רמאיש
 !בזוכ ונניא חזל המודהו ושאר לע רזנה רשא
 ריכמה ריכשמה םא יכ ונניאש רמאיש ימו

 לע ינורפ ןמזב תינולפ ץראב ריהזמה הוצמה |
 המוא

 ותעד לע ירוכילו בטסמס
 קורוכה | פריקס סחויק

 סמס בסיס ועכ וטגרומס
 כססמס וקוטקכיכ סע סנסו
 יכ וככיק סירכזכס ויריכסו

 ססייקמס :ימסב רבד 6

 לכ לוכג סל (וסו סעכטל
 ויקי סתקכרעסכו * וסכורכעי
 'כיסככ תויתמ6 ןקס םורוכס
 סכמס * פמכע טסרקה רמס

 ץ סקכרעסב תויתמ6 סכיס
 וסטקכי רמ* לכטומס סנעס
 תומס ןוש וכרעב יכ לכסס
 קקרכס מ 6 וקק- רַבַדָס

 ןיכע וס 226 סיסוס3 וכממ
 יכ וקניסי 65 רקתסמ ימיכפ
 : סזכ ןוכעסו .לכפס 6
 ךלמכ ןוימדס ונ0נס רפסכ
 ןיכעה ןכו 'וכו רמסיטימ יכ
 לט5 תל  ף55 ססכ סוס
 וכקכ5 סיעסוכ ורו6יכ כיכמ
 "6 סלקפ ועכו סזס סוקמכ
 לכד סע רוכדס סיסי רפ(כו
 "26 רמי וש סיזמורס יקל6
 נוסכ רוז ןוכ לד ף%ב
 ילסומ סתס יכד6 רעו ץוס
 סוקמכ לננויט סע 56 זולו
 ירסו = י'וכו סרכעס ךרל
 שוסכס למס 56 סוס וכייכע
 ומרס סכס יכ וופע וכסכ6ש

 בכנס יק6ס רכדס %6 וערק ל  *סיגפס יכט מ פו = "יכפסמ ויס סמפוככ תוזחל ול ברוסע תורונס יכ סכוכס
 -וכרקב ןכוטס יקכ6ס ץוככס 36 זמרסו וכ תללק = רטפכ .תוטפבומ סופל רמ6 ספיככפ י-ופ 523 סתו6
 "לכ ןסס תולוכס ורכוי יכסורס קדס סשנכ ןמ יכ סככ
 קל רכל 05 יכ | "וכו ויתמס ןסס תויככתלו : וככל
 לפסכ קמלכ םסומ 9רככ ןיכע סוס קר = * קופיכונכ "וס
 וכויכע רקע ןיפס 056 *  טופטוו רקסכס םוקס טק
 רט6 סנעס רקע ןפויק בוטסמ ןופ יכ * סכקס תורונכ
 סיקר ססמ סקי לכטק 526 * 6יסס ספרמכ לכעס וקסקכי
 "0 וסז| * ספעמל רכופומכ סקוכפו סירכדס ןינע נע

0 

 סכוונעפו .*כווכ סקט לס6 סוס ןיל תוכוס קרו כיסככו
 עכ6רס ילמ6 תכיב ירעס ךיבפל סוכ וקקפכ יכ ךיתוילכ
 יכ יתסרפ רככ לזו וברקכ ימס יכ קוספ 'ע סי טפסמ פ
 משק כמו סג .ודכ5(וס יכ סנעכ ספ 9וק דכככס ספס
 למ וברקב סעטו = = * לכס וקמו לכס (וסיכ ספק
 סיס ןכ לע קפל לכ 56 סכולק (יס סלוקכסס לובעל
 כוקכ ןכו "פוכסעס ךותכ עסוכ) קכקקס כרקכ 0 דוככ
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 סל6 סול לנויו כותכו קזס םעק כלקכ ל סת0 יכ
 ספ יכ כופכ וסט רוכעב סמוקפש 56ו * כר
 סכקו * רכש רפ6 לכ תיסעו 050 ולוקכ עומק עומס
 תורועב ויזה ןפיכס תודמק יץכס לכ ,* 30 ךל ןת6

. 

 % כ. יעבר רמאמ רוחי לוק |
 = עלו ןיכעס ףוסכו'ונו ןוסכטנמ וודעס 6תויס רזטו
 | 6. יז נווכלעו לקו ןטלס בקי סילו נו ?יזט ימכע
 < לע .תוריסל סיושר סלוכ פיקס ולכס סכיחככ ליככס עדי
 = ןמ יכטס ןומסז + עמסב | דכעכ ךלמ תו וקויס תת6

 % | ןמיס

 55 ףונ סככנק סנע כ
 וקכעב 6וק יכ םקסס רוש

 ירקסו = * וכו 5 סנוכ ןס
 ףינ תויס 1ע וישר ו0יבס
 "רוסה רדעכ וזכעב סככלפ
 + )6 קרי 0:0 .רו(לכ יכז

 וכמ6כ ספ וירכד ךיש מש
 סככלס 6 יכ וכעדי :

 סכסו 050 ריק סָילָכ
 סככלס רו קז 6
 ןועמפס 6 טסו * משר
 :כע קתמ6 סי סנקט רו טז
 וירכד .וריפי ךיכפ ומ 6%
 זה יתעדו ןרמ6כ סלסיו 'פ

 ;ראורשכו ןכ סג .בזוכ .רנניא תינולפ המוא
 ;רמ'מתה .קורוצה  תרתסנה ןיעב  אוכנה
 וא ךרמ תומדב התוא חאר דרעא  תורוצבש
 קררהזאו יווצ ןינעב ןיד אסכ לע בשוי טפוש
 זררוצ איהש עדי  ;ררעהמו ןיכלע 0 סקהמ
 זרארי רשאכו ! .* עמשנ .דכענ ךלמל הזואר
 וא תרורפס ילכ ושונ וא םילכ אשונ תומד
 זר!ואר הרוצ איהש עדי הדובע דובער ריגח
 םדא תּומד ךיניעכ השקי לאו | .עמוש דבועל
 קרלחת! ול קרמדנ לכשה תניחבב יכ ארובל

 רואב | : /

 תסקכ עירכס) סכר 65 יכ

 < ב הי וכ רטק קו :תורוכס

 61ו םיסרככס כ .ןיכע קוק

 [סוכ תוטל ספרו  רש(כו
 סמל קפקת ןווכ "וגו סילכ
 טכסו 'ט ןמיס ל6קזחו סליס
 < עפ ךרדמ סישנ "טכ6 קס
 סכופנ סכפמ 916 ןוינעס
 .שיסו וליב וכפק ילכ םיסו
 סידכ טוכל .סכותכ 6
 ףכ יויפטכ רפוסה קמקו

 יפכ םוספ | מר סי5כק (םיכ
 יפכ *סוכו = =" ודיכ וכפמ
 פוסק .ססקל .ומכ .קורפס
 קורפס ילכ רמסו *  ןיכמזכ
 ספה סל ךל רבתי * ףונ ףוספ כקעול ס(לכט ךילמק ועכו וולס ילכ יס םל קזק

 סכסו * כע -וכרקב יוישוכ תסרפב ךכבל ת9 חקפי
 6וסו .ס דוככ לופס ספמ ךשלשב ותכוכ יכ קור ןיע
 ופכ לייעכזס סיק36ק ץפס לח6 ךלוקק קדק ףונק
 (קספס .תירחלכ רבקס רוכזיש ועכ תוסרסל סכריש
 וקנס ץוטיכס שוק וכלקכ ןכוטק קי וקש | * תה
 'פ ולופיכ סלקש סע .סכס רכו ןכ לע יכ " סס קלוז
 סרוקפ רות ועכ סימעפל סוס לכסכס ססס יכ פוקס
 סמ ריב סז לעו = * 3:0 ות6מ יכ רסס רכדל ופורכ ע
 * וע סיטולקס סיכ69מס יקל לע ס'ק19'ס ורע6
 ליו ר(ות שם ופויס דכוי ועס יכ ן6ככ וכ יכע סיסי ןכז
 סלוקו *לומ(כ ס דונכ 67ץכס קדס ףיננ םילו 6
 (וס ירסו ומכעמ רוסמ יפלכ (וסק ד1:כס 11 0 סעפ
 9/6 36 סככלס ףונ תגרלעב וק96ס .ץוכ כס 36 ךרעב
 קיפ .סכו סכ תוכפפ סכועכ תיפרס ןכ 5ע6 > םמשס
 * סקיכסל סיור כיסכס טפסמכ ךוייקולו :וכ סורכלק
 רכחס תעדמ סכיס סמ כב רסכתי לוטו | * רכודשב
 וכעינקכו סיקלס סייליסיס סיפונה ןמ 6רכַכ ך6לקסש
 וככה קשוישכו :וכינע סכוטס ס ליכ וקל(ככ ומוקמפ
 תולרכק תורוככ יכ סיכסט סמל + וכו .תרתסכס ןיעש
 יכסכ סז ר5כ5 קתעכ לכה לכ6 תמש לע םורוע (יבכל
 תורוככס סמיעתס סרונס סלורסכ 60 = * תורוכ יכימ
 6ינדכ | "וכו ךכמ .תומדכ סתוס סקרו 'תי ןי'ע סרועס
 וימר ןווסרכ יל דע תיוס זס 'ז "ם ורמפכ תודומס םו6
 וכמל לע וגו לויס .35כ  סיפוכפ ביתי ןימו' ךיתעו

 ןתכוי תעלכ רכוסס םקכפ סוס 6 * קדלס וכ םר פס
 < ילקקו + םיסומ סמ סיסי תורפס וכ סקס "5 ךכיפלו
 36יכד סרט 95 ןויכ דובע רובצנ רונס 15 ורזסכ ןכ
 :רנו סילונק ויכקעו סידכ וכל דקל 6 ;כקו " ןץימ
 .6וסו עזופכו לכועס טפסמ ולוי לכ תורוכ סכסו
 :תפקי 50%: בכסס 305 סכסס .תורוכס ןוכע תת(
 ךפומס לו :ונפס 36 תי לסס סמדט יפל = וכו ךימ'עכ
 .תלוכ סופכ רוכס 6 זומד םפויי ךי6 סד(ס 5ע ספקי
 סמ (וס\ = = + 15 וכלעת תומר סעו לע תורונס ןמ
 .ס:זוכס 90 ןסכ ודב רככ סרו:שב לזם יכיעכ סז ק סט
 ןכומד 6סכק תימד לעו רפנס קרכוימ סלוכ סיפדמש
 בזו סתכווכ רשיכ 1מ 'פ ןופ6לכ קרוקסו ס76 ק(לץכ
 .סיסיככס סוגים רז6 ס1כ תורוכסול6 יכ ורסיכ לכ
 תשס שוקו סלרוב יפ5 ךסרככ ורוכ ססז שוככס סרב
 5ולב סכמ(מ 6לפכ סונו ורב ףיס סודמ סרוכ לכיכ

 ..םונע השק זוסס ןיכעטס לע ןוכע לע ו6רס ו5סכ ןסכ
 .פזו סככרמס רוקיב רחש ז'פ יטילסכ כפכ דועו ' כפ וכו
 ,,םכרמס ליס דובכ סט סלכ בפקס ולכ ליטמקס סמ כו
 .לכסס סכמס * בע סז ןכסו'תי וסניפמי 6ל יכ ככורס ל
 :קיזחסל ודי לס ל וכמכס'לטי יככ ומוכ6 שו וכממ טוכס
 .(כמכס יפוקס לקסל 6כ + סרכוימ סרוכ ןינלקס סזיטסב
 וקו 6כובל 760 ספעי רטס יומדס יכ מו סזק יומדכ
 .6וק יכ * תילכס כוסככ ₪6 יכ וכי רוכל 070 קומד 6

 .ופוכיטס יולע .דכמ לופב סנס סד[5 ול סמלכ כפי
 .סיטסומכ



 רמאמ | רוה לוק
 " וקו .גלפועס ןקוביטס לע .תורוס) ותלוז יוטלס ( 35
 לופס .עוכמ ולכל 6וס יכ קלעמל רכוש םמסס ןוימל
 תעד יפל סיכככס לתי לכ רול ו0רי ורופסי סיימסנכ
 ויתולונסו וקלטמ רועס סדק רככו * סופוסוליפס ימילש

 5 406 יי ןמיפ עיפ
 ןופע ולמשכפכ .ססל קמודסו סיר6קס 116 קפוד סכקו
 וקנלדמ .ץסודכ וס ותלוז 3ע ורמלכסכ סתכוכמי'פי
 < סירו(כ ססט לכ .דוככסו ומלסק סנעב סתברדקמ תי
 ופלווכ וב ילמזכ רס6 ןפושיסמ סלס רוי ןפופב קי ססכ

 םוססק רמו * נכ ןטימ.יכסב
 לוקס קותמ יכ * סיטקוקכמ
 ןכ לע יכיססכס קדסו'יכועל
 ורו6כ עקוכו נופ וקכ (וק
 וכו 5לוכהו בכוססו:ןיע קב
 סירכדק לכ ףיקסמו ףיקמ
 סנועפו רוס .סיתוסכ סלכו
 ל6ו'מ6 םרפל .םפפו "וקלעות
 "כוכ5 סד5'ועד ךיכיעכ סשקי
 טל6 ומד הופ יסזקק סיסיש
 "יפסד וירבד ורוסס וקכ רובל
 רפס 'קעס ולכב 6וסו וסייכמ
 "יכטמככ וירכד לכ וכוסי ויש
 סעטכוקכ סול סידקספ 0

 סזוכש קדהו םישחומבש בושחה אוה יכ רואב
 * םכלכמ .רתוי סלועה יקלח ללוכהו בבוסהו
 ןיב סתוחדל רשפא יאש תודמב בושחנ רשאכו
 יח ומכ תמאה רד לע ןיב הרכעהה ךרד לע
 קרמ רבד לכל ןתוגו רדסמו ץפחו עדויו לוכיו
 ונאש קרמב אצמנ אל קדצ טפושווליוארש
 תצוהו תרבדמה שפנהמ בורק ןו מד שיאור
 דצמ אל םדא אוהש דצמ הזו םלשה סדאה
 חמצה םע הזב ףתתשמ אוה יכ ףוג אוהש
 סע הזב ףתתשמ אוה יכ יח אוהש דצמ אלו
 םכלועח םיפוסוליפה ומד רככו | * תומהבה
 רבדה סאו 'ןטק סלועב םדאהזלודג םדאב

 רכסק וער קז לכלו * כע\וכו
 סו ולמ6כ 'ב ןמיס .יכסכ
 6וס וכיקויסכ 65 סיס רמו
 יסיטסכ סנו + וכו וכתסווכ
 :עידוס ז סזכ ' פו ספ טייס
 76 .6וקש דכע קזו
 5דככ וכ רש( לכטס .דכמ
 .לכדכ סויס יפעָבְס . רקיע
 "נמס דכמ יכןוססר פרומס
 יב סד6כ .רמשכ  תולכטס
 ותו6 6רכ = סיקל5 .סנטכ
 -קרפס ףוסכ ספ ולכל 'כסכו
 "76 רבתי וכתו6 ותומד לעו
 געכ | כקכ לכטס .תכיסככ

 סו רוסכ תי ויער ןיכעל
 יכ * יטוקס לקעכ ללכ0 וכיס

 < .םתפ קרופ קסועכ לזב סיס |
 וכוימד רופס ל וכממ סככספ
 : יתכמסכ ךילע וכ ברק רסכת לספק סקסו - סמ6כ
 יומדס .ןיכע רפיכט יבס6 "וכו תודטב בוססכ רז כו
 קרוס ל קזעכ * רוסכ תו ופוקכע תומר וכל ברוס רש
 תודמסו יפתי וו:6 תוסקוימס קורטס רכט סר(כ ויואל
 ןיכ סתופלל 6?ם .רמסו'ב יס יכפכ רכז רט ןה ןק ולס
 'ודוסל וכ6 סיכירכ פכע וכ תמ6ס דע ןיכ סרבעסס לע
 לע ול וסחוי'ט 06 ס36.לכ \ע וחכב בינשי 55 ןס יכ
 16וסס 56ם' סלט ורמ6ב סש רכז סל ןיעכ .סרבעק
 דע סורמופ וכייס ךפס ו 946 6וסס סטעס וכפיס וכתו6
 וכו6ס סמפ כפפל סידקימ תשרי רוס ?וסס סרבעס
 לכקמ .ןיפ רפול .וכל םי תמסס .לע לכ6ךפח וס רוש
 לופטל 6 ןוימד .ד'ע 636 .ורמ לע'וסו ךסקסו לנס
 תפס דע ומ וספוויפ ו6 >> * כע סתוחפס סלמק וכמל
 קוכדבס רדס לככו מילס תורססכו סלועב פוטיספכ 6
 למשכט סמל רבתי וילפ רקסכס ןיב תוכזמ סימוכי ומספ
 ויתומס5מ רפסב גבנרס פד (וסו סיסולכס לע סה
 "'וזמ סם רסכתי סזכו * וירכד תמיתסכ 31 ןפ ב רקלמ
 סנולו לוכיו ביטמו ניטמ יס לכס (וסטכ יטס ר(וקוט
 : ר6וכמ סזו ופלוזמ תומסס ו30ב יוסל רתוי 6וקסו ססועו

 סיכרה .תומסס ו6מ .ןויסמס ןייס 656 כו ןויע טעמב
 "וכרסוכש ועכ קווטיספס פיפכקכ טופ 706 רכד סיב

 ולכשו ושפנו םלועה חור אוה םיקלאהו ןכ
 :לוטל ולופיב תלסתכ דיקעק
 מכ = * םעכס ופכ סיליפק
 . עו 6 טקוסיב כופכס רוץיכ
 :ססרמכ קומד (סכס :תומד

 + טפומל עדוכס .6וס סד6קם ופל יכ סלעמלמ וילע 6
 :ותו6 לע יכ 015 ויפסת רט6 סיסכמכס לכ \ע יסכמלו
 :6וס * 6סכס 36 סכוילעס :סבכרמס רשת סוספ תומד
 :ע 6וספ סלק ס6רמ 8סכס ע רט 36 רז תמו קמדמ
 : פרכוק .ועס סז סיסיו ויתסקט סמ לכ \ע סלטממס (סכ
 39 יִכ בופכס ןיכע ופעל סכסו * םע וילע תלמ לפסל
 :6םכל סכַכרמס 62+ סכ רפ6 ועכע תומרס תנוד יפ
 : ךרכפי 6לוכס כג רפי .* 6מ5עב יומד5 ס5 יכ סו ןיפש
 < סיפכפו ו6סכ \ע כפוי סל( ס6כמל ותבכרמ לע כסויכ
 לכל 6סכתמ .בתי ופויס לע פוכוסל וס סוס יומדס לכ
 :לע יכ6 ףיסומו * קוסכעכס רפי לכ ימורמ יפב לע 605
 למו6כ סזעכ סלעמלמ ץ0ב וסקס כותכס ףופ יכ ורופיכ
 קר .סז ןו6יכ כר יונפ סוס ןוימדס ןמ סו" קיו טבעתי
 :ופל רככו = :עומסל סלוכי 6וסס סעכ ןו6ס 6 רכשל

 ותויחו

 :רס6 3ע 5 ןוס6רפ רומס רבד סכ לק ' וכו סיפוסוליפס |
 ,ל6כ5 וכויכע יססס 30016 סושכ וכלככ לסל יכ וב רסיב
 .םל69 ב3 ןכיסלועל כעי לק גרדמכו"ןטק סלע דס יכ
 .וטפכו סלועס סור ול יק לכו פעפב סלטס ולכס לל ל
 .וכמ6 רוסיכב ומ ירסש רסזכ ולמ6 ןכ לע "וכו ולכשו
 סבק 5כ%ת-ךרחט6 יכרקכ יקור ף6 ;ליכ ךיתיוס יטפכ
 ןוצכ * תכ6 וספכו יור ירמ6 ללרסיא מכד ?פפכו שחור

 ךכ על 0 כ



 הרזחי לוק
 * בע ךמועל ץכ 065 ךרספקו ךכ (קכל5 ךיפיוש ךב
 ויל וקמפכו וול וכל ויל סיסי 0 תי וילע וריכ סב
 "ופכוופ6 מורעו ולב קופל קמטכמ ופיל רמפו * ףוספ%
 יכ ותכוכ קו סכסו = *סכיבק ילס תמסכו רמ6 וסל
 ןוימלס ררבפכ 036 3כ לע
 ךי6 סלסכ 9* וסומל 6
 ורמשכו לכסס ףרל לע וס
 'כימבב יכ רו6ס 326 סלעמל
 סשי סתעמו | י'וכו כפס
 ןויעד סיעטסב וימעפ ךרלל
 סלועמ רחש דנמ 76% רובס
 ןיכפ קטנטו = *ןופ6לק ןמ
 :וניטס סיפוככס יכ קולוסל
 קלוככ 'תרוכס יכ63מס ןיכע
 .סוכ סיכססו :9כיט מכ 6
 קרקס עקקס ינכס סע
 סיכ6למס ס)וע ןורטטמפ
 כקכס ומכו ןוימעס סל6ס
 * םירסס רעש 6וס ט'פ טייס
 וכמנככ = רמ(כ ססילעל
 "יכוכק סתויסל יכ וכפומדכ
 = סלק ןק תי 1ו36 סברדמב
 וקומד ספוופוט נס יופל ססמ -ק/כ וקרוככ סיס רסס
 דכ5רס סנו ' לכלכ ןוימדסו לטקסס 3ע "תי ללוכס 6
 יפ ומשכ תורגשק לעכב כפכס סמ יפכוו סטשל ךנס
 / סילט דיכ ורסמכ לש  תוספפמ 'ג לע תויסעתל
 סככרמכ לטומ סיפיככל סלרכס סלופס לט פוס םילט
 סמעכ מש (וסו וכ ןוילעס סכו סכוילעס סכסס ןמ לכלכ
 י 3ע "וכו וקפפמ ב סיפ תיל [יוססו  וכטלככ 6
 רנמ 65 - * סלל תי וקמדכס ןוימדס סיסי סז יכל סכס
 :"ומ6כ לולב םל6 קכת ומלככ ספועס ו ןוקספס סלק
 * סדקס ומכ ופרוככ וי50 סמודס ןוילפס סד6ס לכמ קל
 םימ .סזכ סכל "וכו- תואר ספובכלט .שכ למ ןכ לש
 רתוי  תוכופכמ רלבכ ויכפל 710 סלט קולר סיליככל
 'ונכפס סטקסס ךרדכ סילכוכס 'יפוםולופל סל נכ רפ5מ
 סרה ןויטדו לואפ סדק סנועס ןוימד ריכק סב רש
 ויפוככס (וקס .תולרס סנס יכ *רומסכ ןטק סלועכ
 ןיעכ .ןיע סובל גסו סיכככסמ ןוילעס ןומסס לכ ניטס
 ןוככ רתויסו = יס .ופ לע ססועסמפ ססיפכומ כ סע
 יכ ויתונלדמל סיכלכמס ספוע .ןוופע ןוזזס שקט ינ:6
 ןוש .סי(יככת 325 נרופ ףוב ולב ותעלפ סססב
 סקס סימקולס סיכללטסמ סיעסס ככ סרו * ןיעכ
 'יכורק יקפכס סנוז ןקו תי רי גרדקכ סיבולקס ןס

 יעיבר רמאמ

 ררבתנ רככ םלועה יח תורקנ רשאכ ותויחו
 ;ראובנלש ןכש לכ לכשה ךרד לע ןוימדה
 תווהה תוארהו השקההמ יולג רתוי תואר
 אכצ ;הארו ןיעכ ןיע ןוילעה ןומהה גישה
 תרוצב םתלוזו סיבורקח םיינחורהמ םימשה
 ונמלצב םרא ;דשענ ורמאב זמר סהלו םדא
 קרריציה .יתגרדה רבכ יכ םעטהו ונתומדכ
 לא תודוסיה ןמ המכהה ררס לע היתאבהו
 ריואב רשא יחה לאםיחמצה לא םיכצחמה
 ילעב ץראב רשא יתה לא ןכ רחאוםימבו
 רחא ןיאו תואלפגה תועיד-הוםיכזה םישוחה
 ןמ הבורק איהש הגרדמ אלא איהה הגרדמה
 םכדאה אוהו יכאלמה יקלאה ןימס ל גוסה
 וילא םיבורקה ויתרשמו ויכארמ תורוצב

 ג ןמיס |
 סללו טל פרוגב סלכ .ת6 סזק טדקנ ןס = *ססומכ
 ךרדכ סיטטס (בכ סיכ65מס 6רקו = * "וכו בותכס זמכ
 כפוי 'ס יתושר \ ( ככ 6 סיכלמ) 65מי ןכ וסיכימ למ6מ
 "ולמסמו וכימומ וולע סידמוע סיטסס ככ לכו ו6סכ לע

 "יכ6נמס לע כס ור(יכ'ככו
 ןכומרס ורפיכ ןכו "סייכסולס
 סימסס ולכיו לע תיפ6רב פ
 סע סע * ספככ לכו ץר6סו
 סמימסס ךיכיע טק ןפו ףכמ
 פיס תסו פס 6 תיספו

 "מפס 6ככ .לכ סיבככס תו
 סורטס ככ %ע 'ס דוקפיו
 סנ וכי יכ ולמלכ סורעב
 יופעו סי!לככס סי)כטס ןכ
 יופיו .וסמדכ סזס ןויטלק
 סיככס ןכ עפוסו יכל 'בוטתל
 .סכיק ל לטיס סו מ67 יאמל
 = >סול6 ביתכד ליקע סיר
 :"ותוכר מ .6ריי 6 ימ נסס
 יביפסו + ב6 ליטק שרפ
 עיפמ | 6וכ6 .ייסכ 65 וכ

 רכו ליתמי6לע יכד 6002 | גררמב
 .'נכלטודוסיס ןמ :ושע ןינוס פכסמב סכופכ (יס לס
 * סיכס ומכוובו סתיס ץרלסו 'ןנפכ ןופ6ל סויכ סילכוכס
 .יםינטב ורמכ ולפככס = סוככממס 56 = : ןכמלס סט
 :סויכ סט סיפרופמס * סיקטכס 56 : סטכיס סו
 .רוו6ב רט6 ומס 36 = :'וגו ןר6ס 6טדת ורמפכ 6וסס
  "םפכ לט סימס וכרשי יסימס סויכ ורמ(כ | *סימכו
 :* ומס 46 ןכיכסזו  :'וגו ץר6ס לע ףפועי ףועו סיח
 :ףפעכ רעלו 'ןבו סוס  טפכ שרק (כות יססק סויכ ורמכ
 ןיכל סכוב ליקבסל תופלפפק פועידיסו םיכזק סימוסס
 :ססיפוסכ וכ סימילס סכי6פ קקלסו סימס ןט סיפלככק
 = * סככ רש תויעבטס ססותולובסתכו יימיכפסו סחכוכסש
 : ויכ5למ תרוככ סדלס קוקו :תופפב תועידי סמר סזיוס
 :שככ סר ספוככס תור יכ סלעמפ רכוס סמל * רכז
 :'ןכו סד6 תרונכ סתטוזו מיכו-קס סוינקולכע סיחפק
 :סקנרדמ | ןי[ש .סייכסולפ זס סתמוז יב וכלליכ ססו
 רוקלו טקכל וילע סלעי לשוטט קול * סיכומלככ סנורק
 .טכמ6 = * לבלכ סיכורקק קרוככ סד(סס טכס למסי ךי6
 /פפ6 ספ בט סילועמס רכז יכ וכרמפכ !טויו קפסס ליפי
 :סמדכט סמ יכ פורוסל וכתומדכ .וממלככ לע 6מכ ופכב
 םיכסויס ןיכ6לטכס .סיבוילעס לכמ 6/0 םדס3 6רוכס
 :סז לכו -רוקפכ סלק קרוככ סס סבע קוכ0קכ ספל

 קדק 5



 רמאמ = הרוחי לוק
 סלעפס יכ : רטפ6מ סמ לככ ומול עסנ) ןוימלס לדמלל
 : וספיסי סוקמ ו ןיפ ססב יקלכ'קי וויטל יכיסוקמסמ
 דנט סל65תיוכוימל סיסיס ןס לל * םימוימלס יכס 9
 כמ סו סיסיט ןכיומפכ ןטק סלועב ויוככו'ד6 לט ולכס
 , !תרוככ'עודס ןוי'פס סדה
 לולנק | :לומ6כ ןותספמ
 ךלקס לוס = * סל( ינככש
 לע 65 דב וקלע 6
 שו לעו  *סל6 יכנ רף
 ספו ורקסכ ןטויפט סכש
 56 טוב 05 וככל קישרמ
 ןיפו תיככק ןיסו * וקלודב
 * ותכוכקל ץק ןישו תיככ
 וכ וישיככ יט ויסלמ קל

 ,'ןכוקס : 6טכסמו
 לע  *רכל לס ותכוכתמ
 ק75 טפוסיכ * תונרלמ
 07 7 80 .סכממ .םיש 335 קנידכ
 סככוכיו קטעי יםולפו סייכס סייתסתו = * קס 6 סלכו
 . סיפורו : ססל יו6רכ סקוש ךרכי ותנרלמכ רס6 םי6
 ויל6 מרס 56יכד וס .*'וכו סלעסמ 6וסמ תעכ ופו6
 תעבו :'וכו טפוס ו6 ךלמ תומדכ סקופ ס6ר רט ורממכ
 סוס רט6 וסיעסי ןווס וקז וכו עוסכל ככססמסו סעכפ
 יס ק6 5657 ןמיט ורמסכ וקיזוע למס תומ תכמכ
 סז סיס רכמכ תעל לעו = * ובו 6שכו סר 6סכ לע כסוי
 מט סעמ ופכיכס ק5סל ו6מ "קי-ו6סכ ןוככ יכ קלרה
 ופכיכט תעיסכ םעכט לכ *'וכו סעיסףס תעכו : סיתפס
 לכסס כל סלושו * סככרמס קס 56קזסו סר 50רםימ תו
 לכוכב טבק 55 סתיס סכיכסק תעיסכ יככרל בסי
 עורכו .פוכר סוער סו(ממ וס ס5ככ ןיכיוסו קל רכ(ב
 לכפכ דכוככ (יכוס 16) סכנלקכ סקיק!6 ןיפ יכ לע
 ףלמק .תיכ םורכוסו 'ס יב תורכו6 לכ 6 סלפורימ

 ס5נקו'ס לכוקכ קלט ספע רז בסזס ילכ לכ ת6 ץכקיו |
 ליפס ילוכנ לכ תו סירטס לכ תו ס!טורי לכ 6
 לוז רססכ 5 לגסמסו םרסס לכו סוג סיפ36 קרטע
 5 סכיכטו לפ 'כ סיכנמכ רכוומכ 'וכו [ר5 סע 7
 ןכ לע ןוכיוסי סע 16 סל ומכע 56קוסיו * סלופימ
 לככב רט6 56קזסי תסככ ילקב לע יש סירופסכ למסו
 ןיכיוסי לככ .תולנכ ומע סיפכס לכו ןיכיוסי וקקומ
 ופ תמלקסכ 6'לס .רכוס ומכו ףוסכ 36קוסיו ף0רב
 קופי ספל ןיכיוי קולג תיטימסס קכסכ סכסו * 36קזמ+
 ךנמ .םיסכתכ סכוכטק קונס ל9 סרומס סככרטס ת6
 סילנדס לכ ומייקתיךסיסו + עוסכל וקככרמ לע כמו

 סכוקמהמ ?רלעתה וכ סוקמב אל ;דגרדמב
 אל םינוימדה ינש לעו וקעיני סוקע ןיאפ לק6 כ
 תומד קכ אלא ןוימדה לצא ותומד היהישזכתי
 ןכותה אצוי ונממש םדא ינכבש לודגה תרוצ
 ףשאכ תרוגרףמ לע םדא ינב ראשל רדסהו
 וערנוכתמו (כלועה רדס ךרבתי ונממ אצו*

 ןדו סקהמו הדעהמ אוהש תעב ותוא םיאורו

 ןימוי קיתעו וימר ןווסרכ יד דע םיכלמה תא
 בשוי עוסנל הבשחמהו סעכה תעבו = * ביתי
 ' סע'ק סלק ןל ססוככ סנקפ * ול לעממ םידמוע סיפרשו אשנו סר אככ לע
 לאקזחי האר רשא הככרמה העיסנה תעבו

 8% יהרומפ | לעסר
 סוסו לר ספיטנס תעכ יכ רמוס רזג ןכלע <
 . * רוק0כ ןיכיוי סע ק5ג 165 סקיס קעיסכסו בכלמס 6
 'וככס ו קמל ץוס וכטסמב קוס ס6רמס 6 רמפ סכו6
 סכ לע סלונס ךופכ כס ופסוככ קלסתב ספ ולמ(כ

 ₪סרק| טימטק ןוסקפכ לככ
 טדחל סטיב סיקל תופלמ
 "תולנל תיטמחס סכטס יס
 לכל .סיק סיס ןיכיוי ךלס
 ןסכס יווכ ןכ ל6קוסי 5( ל
 ככ לסכ לע סידטכ'ץרפכ
 סו *'ס לי סט וילע יקקו
 557 סוס סיס ולט6 רקכי
 ומ לזק טרדמ דע 'ונו 'ס
 .ךלל .שוסו טיס רככט סיס
 < סוס ווסמ רקלט .סונרתס

 כ .(כקכ יווכ לכ לקולו
 תוכווכפ בק \רטיל 6ערסכ |
 .(ו9ך6 * וכו ישדסכ 6ער6 תבילמכ סימע = לילו
 סמדק סמגע ס6רמס פו יכ תורוסל סטי ץופסי רפ5 6
 סוקמ) ץוק וקכטסמכ .סלכ סרומסס 696 36רשי [ר(כ וכ
 ךמ וכוס 36קזמיל וקמלקקכ זילס סלפסו * ס6וככס
 תפוס קבפרמס לע לושיכק ילפקל ןייו סקל סוס סוקמס
 שינסל וכ סכלכ 6:מ ו5063 .טולוקס סכמו לססכ יכ

 :רתו .5כ ויכפ לעמ ולוסס ילס5יכ סו) = * סילע ותעל
 ריסייקל כו סלוטכו סלופס סמ סילקק לפ6 תוטפק
 קוס ךרדס ןיפעו 20 בכ תוסכס רופובס ךרד וינפ5
 למ6קכ למלט רזוכס רפס לעב וילע ריעסס סמ וס
 57ו תסכוסל סרימפ סישיככס תוללממ ורכלב יפיבלס
 פ6 ןלו סקסמו ןיכלמ סדעסמ וספ תעכ ותו סישולו
 לע 'וכו בותי ןימוי קותעו וימר ןווסרכ יל לע סיכלמס
 * בע 56קזסי 000 086 סכברמס סעיסכס תעכו ורק
 ןורונכ יטס | ק6 סיור ויס  סיפיככסס למול סכר
 סדעסמ סיססכ ןכלו ויתופועפ 56 קוטסיתמ קופלספמ
 שזכו ןידל בסוי 5וס ופיסכ וסופר ןיכלמ סקקמו ןיכלמ
 פרי ןכו * ביתי ןימוי קיתעו וימר ןווסלכ יד לע ל6יכל
 קלסלו עופכל ופכטסמ תויסכו קטו6ק לע 'ס םעכ תעכ
 זסיעפי ט6רס קמ סקי) עמ ותק נסקו ססיכיכמ וקכיכט
 ותק נסס קיחרמ סיס ולישכ םכו סר שסכ לע כשוי'ל 6
 6וסו סיכוילעס ןיכ סמסוסו סיכוקסתסמ סקלטמו סכמ
 ויסס ןויפע ו * לכיסק קש סי6למ וילושו ול6
 ופע לס תוכמכ [רסכ וביכס סיכ\פו 55רטי 6 סירופ
 העכסק סתלעו סעפכס ועכ סורמל סקמ 91 ועסמו

 וקו 2 2 כ | ככ



 רמאמ התותי לוק |
 "ס ת סמר קופי ןכטו ול.עממ סולמוע סיפר וסוז
 תועיסכ .' וקמ6ס ומכ .תיבס ןכלסו סעיסככ עב
 סכ כל .תככומ סככרמס .ס0ק וליסכ סכיכט סעסכ
 סוקשמ .סעסככ סיכלמס | .נקכמכ .תופככ 'ס נמס
 וקככרמ ו .וכיכוט סוקמפ
 ןוכע ולכ סזו וכרדל כמ
 ןכנו סד6 יככ ןוסלכ יילפמס
 תומלטמ ימפושו .קויס ל 95
 סככלמסס | ופכ .יכ למס
 קילעמ וכק6 רס6 .תימסנס
 "ד קוניסכי וכללכ ךֶלמס בסי
 6 לעיכמס תווס ול תועסב
 ת5גלגתמ 'בברמססיכפוסס
 16קוקי 62 ןכ סקילע
 ותכיכמו יקל6ס דוטכס .סכ עפוכס סכוינע סבכרמ
 .:סע לע סכמ(ו .* 50רםי כרקמ םקקמס יבמ סקלקססו
 :למסחהו 'ד6סו 6סכסו עיקרסו 'יכפומס ןכו תויחק ולוי
 לימפ "יעעונתמ ייכולכ סימפב טק סיכפו6ספ יכ( סקול
 ןכ :ןקכויו סקו תועיכמס תויסס 16 תומקבס תבקכקמ
 וקו 55 סיכפואקו (5בלנ ןפוק לע סנרק לשיזוע
 קלרמכ ןוססו סיימימסס סוער נס סס סיכפו6סש .םיכוקס
 ככדק תויסָבְו * ססמ סוככרומל לו תודוסיל זומרו רבד
 ססס םיכפו(ס תל .תובילומס .תויקס ויסיט בייסתי ןכ
 תויסכו סיימימטס ימרבס ועיכמ סומדככס סילכשל לםמ
 %ע 66 עיקרסס בויחתי סינדבכ סילכט תויפס
 וכממ עפסכס עפסל זמכ לחבכ רבד כג סיס סיפר
 ר6ת סיסי .וימע רס6 (סכקשו סקס סינכמס לע 'תו
 סכסק לע רמ6כ למטקסו סד[סו תי בכורס תלעמ
 יקפורופו 6יסס ט0רמס םוללכ יתעדל וקו תי סכוט(רס
 סיפכמכ ויסט דיבסל קכסל סדש תומד פויסכ רמ6 סכסו
 לע רמזמ פויסקפ יפל םויס ס6לקו = * וכו סיליכסמ
 'ופד כס סילכסכ ןופס ופ לע ףלו ספכסקס לעו סרוכנמ

 סדומעו  סכיפס (יככס .סקל םקי סנס סעונמ |
 ינסומ ךכד 5ע ע6וס ס6למס תויסל סכיסו סכולמ
 וכסכטס יפלו סלכ ופרמס רטטו סרוכמס תשרקכ טוסס
 תפפמ 036 סילדככס .סילכטס .תוסיכמ לע דומעב 5
 סיפככ סקכ סלל .ןכל ועיכי סקס תיימיזזפס סעוכתס
 כס ורבדמ כפ'וכו ססמ ןקכטמכס סעוכתס לע זומל5
 ןעמל סתוכיל6 סע ךיכפב סיתדונעק תסז רוכטב 6
 וקולעק לבסס ירכד יכמלי סכ ס6פ ךתכיכ יכזלכ רפס

 ווכויעל ודינוסס סמ וכ ףוסוס ו)שמו + סזס לופיבס
 3 ותפד בכסמ יטלס \ע ,סוקסתסל ןיטרפב ןווכ

 ך6 'וילכד לע ססיפת סום ריכוסל 55 יכ סה " לכמ

 !ע סנס יכ ?ראובנה םוקמל ץוח ותבשחמב הלכ הרמשו
 םכי דע ףוס םימ ולובג תא תש רשאכ אוהו
 םג ןראפו ריעשו יניס רברמ וב סנכיו םיתשלפ
 ןמרוה רשאכ הלעמ אוהה םוקמל יכ םיראמ
 :/םהב הווצמה םיירותה םיאנתה עגפיש וב
 ?ראומב ןיעב ןיע םהה תרורוצה הנארתת
 'דובע רדסו ןכשמה .הארנ רשאכ תוריחב אלו

 ו 5: ןמיס ועיבר

 = פלס רומשי ויתפס סכומ לכ לע יכ וחול לע קלע 6
 וירכד וויט ומכו ועבטס ויכר6 סילעו רנס לש ותטס
 ספסו *סיממקל רמ םס 697 סתעמ רומ6 :סכסמס יפכ
 סרפסכ וככל רט6 רכב סע סלט ימעפ סט( סופ6 וס

 * סמוקמ פס עדי 65 .וכממ
 לבסס תעד

 סימרנס .סכי6 = סיכפוזס
 6ביט סעכ ילקמ סייטקועפס
 6וס 'ס לוככ וכ ללמו רוקב
 < סולכסו  סיכ6למס | לכ
 < עיקלו 'ככרמו 6סכ ויכסולק
 - .רכו סילנלנו סיכפו6ו
 פיל נלנו .לוסל סיכפו6 כ5

 < עוקלק ןי(פ כג סועו ילוסכ = = ראו
 קל ףוב 5וסו'ס דוככ ותויספ יב 5דַבַכ בד ולכ6 6סכסו
 סירלכד סס (סַכְסְו עיקְלְק כ5 = וירכדב ספ רסוכמכ

 תטס יפל סיימטנ סיכ6למקס כ'ג סט רסכתיו * סיימסב |
 ןיוישמ יתלכ "וסט 6 ןטיס וכמלכוס קמדק סנ - * כנס
 וכ טקס סמו :סיימימטס סימכנק יעיכמ סיכמלמ תוסינמב
 סעוכמס תספמ .סתוסינמ לע דומעל  סיפוסולופס
 "עמ רכזוקכ כ"ס יטימסכ ומל נעלי 6וס-תוימיזוסס
 תופוכב בכי = *וכו ונוכב ת6 קט רפ6כ 6וסו = :+ ןטיס
 בוקכס פס רפסכ לוק סכס יכ ורכז סדקס לוככפ סוקמ
 כ קז רפכתכ רככו = "ובו ףוס סימ ורמ(כ ופוכב 6
 י ומכעב .סזס בותכס ןורכז ס'ע סטפ דיס יכסכ וכרכ
 יול סיקענ טוס סנ כטסי סירכמ יכ ססרכזוס ןכ ומכו
 סס ורמסכ ל6רסי .ץר6 לככמ שוט וליסכו ספוככס 6
 בכ ןמיס סס רמזכפ סמ סע "וכו סירכמכ סימרו תפוככו
 י'רכו תוכר6ק רקס 3ע סלעמ סירכמ 95 ומש רככ יִכ
 לכדס סכול6 ורק ותויסכ וסופרקו ו*>מסכ וסוסרל
 סז !ע סט תיפעכס סטירפס 3ע רכס ולכקק יכ ד6מ
 רטסכ קלעמ ףוסס סוקמל יכסילכמ סב : כיטסל ןישו
 3ובגס ל5ככ סירכמ סנס סרוס "וכו ענפים וכ ןטדוס
 לט6כ קלעמ לוקס סוקמ) יכ טז לע .סי6רטו (וסס <

 ןונכ ססכ סוונמס סוילותס ייכפס בפס ינ וכ ןמדוס
 - סילמו ןרקסכ סכיכפ וילע סלטקס יופכ סלל סט סיסיפ
 לי ןמיס יכסכ סלוכככ יסכמ ורלכתכ רככו ססכ ץכויכו
 ענפיט וכ ןמלזק רס%כ פרפל רספ(ו = קם לם יטילעכו
 : ןקק6 סכוכ ל סלוע לכסו זכו סיפכמס 6וקק סוקמס
 יכויסעב ולבד סות רס5 == *'וכו ססס םורוכס סכרת
 בט | * סוכוט סיכפמ סיכפב סישיבכל תו6רכס תורוכס
 לכל יכוימד רבד סכסס תורוכס ןוכע ןישס בטיס רכ5
 רטשכ :'וכו תודוסב לו סלרמכ ןיעכ ןיע סכקרקת קל

 סרכ 0



 ההמאמ | חדוהו לוק < 0
 סלוכע רדבו + טניס ןופ6רב סלקס וטכ * ןכטמק לרב
 ריכפס יכ6 למס לע ז6ש סמ %'סוכ ןווכס יתייס ספוכ
 רדסכ לקו קדוכע רדס וס%לסס ךיכפ .לע .יכוט לכ
 תמ רולמ יוק תודמ צ*פרוקו ףטועמ יתו6 סוק סת
 הז סוקמ 96: וכו 5(רטי
 ריכזיס רובעוו דמעמ ככ

 כרס יתלמ6ןכ לע :ךומסכ =
 תוככרקס .תדוכע רדס סו
 ס6רסס תכתומ  .סלכסס יכ

 וק/לקס ךלדכ ססמל ןכיימע |
 סיס סז :יפולו ןכטטס םיככ =

 וכ :ןווכל 750 סטקו לז
 וככה ורב יכ קולכס רדםס -
 *סככ לע סישכס סייוונס <

 :.ומכו סתויטע יסוק ללשי 5
 % ימילמב וכ .(כויכ לע סלוסש <

 רשכל יכיפכ ןוככ ימ סוס וכ6 רט = 'םיס לע זכ סמ
 סמ לכו ורטסב וכ מיס וכסכ סירכוומס וירכד כמ טז
 לכ) לפוכ פוסט = * "וכו תולובעסמסלוכע רדסכ פיס
 קקס וכרו6יבכ סו56רפיסו סיולסו סיכסכס תדוכע לדמ
 לזוג יככישו רמ6ל ורכל .סכסכ (6יסס 6קמפס ףוסכו
 ויתלכו רס6 סוס רדסס יוס תפוס קלוכעסו סכוכסש
 טלר סלע ןכקתשו'פ ולמפכ =* סוקלסו ןעככ ץר6ו :רכז
 הללו ססרזמו סכעיקו סכופכו סמי ךיכיע לטו סנספס
 וסלריו רמלכ קכרכס תזו פ ספעמ תעסכורנו ךיניעב
 'ןנוגו ונתפכ 5כ פסו ןד לע דע נס 5 ץר*ס לכ תל
 קז לע ופטס .ךיפמס ו5 רפ6 סכממס קכככמב (ירסו
 רכבדסו תייסופ וז סויסכ ספיסט סכרכס תשוו פ ורמב
 סכמ(טו 6לפ דע טשמ .יכפל סיטדחתמ ויס סיפלכס
 ויתופוככ רספכ סיס 65 לכס רוטב ייסוככ סוופר סתיס
 ויפוקב עבמ טפוככ ספוס קר ולכטב .תולכוקמ ויסש
 ס(ןככס לוסת םינעפ יכ סט בתכ סזס ןיכעס ץילטסל)
 םולולכ יםולדסו סיטרופמ סילכלס סדק סלרי! לכטב

 תועידיו סילכסומ סירכד ס6 יכ סדיסו למ ילכמ
 סתו6 ללקט לכשק עבט יפכ סתומילטכ פונטומ
 תורו: סל6ס .עמסי רק סלרי ןנינדכ לוסק סימעפו
 קל * ומגעב ןוימדס ספו6 סטעיס 65 סיולפזס סיכוימעד

 "וכבדסו ורוכס ןפופ (יככס ןוימדב רויכיוכוכרב .תיטס |
 טכ שיככס רמ(ץכו ועודוספ .סכרכס רכדס לע סירומס
 "ו6ככ ק קמ יקעמס רט (7כ סימרי)) דנו סכסו יכללס
 לכקמס ףוס'מדמס 'ויקלו .(6כ סיעפי) רבו סכל 'תדנס
 "6וככס לוסת סימעפו ועכטב 'יכוימד תורוכ ויסי סתוש
 ןיונס סזו סמלו ילכטס כ לע 57 דחי ססיסס לש

 וינפ לע 'ה רוכעיו דמעמו היקלחו ןענכ ץראו
 *ומצעב אוהה םוקמב והילא דמעמו * ארקיו
 השקהה ךרומ וגשוי אל רשא סינינעה הלאו
 תקחרמ השקההש ינפמ ןוייפוסוליפ סולטב
 םיאיבנה םתוא ומייקו והומכ הארנ'אלש המ
 ןיעב .והוארש המ שיחכהל ולכי אלש ינפמ
 * הכ ןורת' םהל ןתנ רשא תינחורה
 םכהילע רובעת אל םיקלחנ תורודב תולהק

 < יד :נ"1 מיס | טעיםד
 ףפלבקמ ק0רעס ועב סרומס כרס רעס לבלב ס%וסכס
 ס6וככס לוקת סימעפו *' בס ול 'פכ ס6וככס רדב רש6
 וטכ סיטסומ ססיכפל 6550 ךרד וטלקפתיס סוסו סיטוטכ
 סועמסי 16 סיסיככס סקופ וקליו קופיכמב סייעבט סט

 סיפדופמ = ּונוק סס 6
 ומפ סימודמ סורכד .סכ'פו
 ססיכיעב סימכסס וכסספ
 סיפככ סי(יבנס .ו!ס 60 יכ
 ו%ריסל .לכמס יפרוטמ (לו
 כו 'סכומכ וכיסס סמ ץוסע
 סעוש 'תנססכ סכס .סיס לו
 סירכדס קוטלחקסב ס6 יכ

 טתצעטל ססיכפל :עב ססס
 ספוככסמ ןימס סזמו וסיכמב
 סקרכ6ל ופרכס יס(למכ הוס
 ןקכו סיפכ5 סתניס- כססו

 פולש: רעכ\ סלרט ככר שש /'סוססו = *3וכ65 ססיכפל

 ויהו

 המכסהה

 'קו פוק ןימס סומזריגש ללפתסט ומכ עסימל בובס סב |
 סזמ יכלו סוס לוק ככל לוק סר6 סכסמ ק5 עימטס
 תופנספסס סז לכ קבסו סיפוככס ירופסב שנמת ןיפס
 סכמפ 'וכו-סז לע קז סתומלטו סיפיככס קככס ומס וס
 סכולפ סיפכקמק תקפמ'סיסת םימעפ קטסומס-סלוככס
 סיקט מכ סמדמס סחכב 55 סבו סלכטכ טלכקל סייופל
 פוילכקל 'קססוע סיסת' םיזעפו יכיס לסכ %6רטי ןיכע
 סערמל ספוככס כט וכיכמ ןומס סועווכו סייסלכס
 עופיכמב כמכ סוס ופיסכ רסב ותו6 סרט ןכסמק ןיכעב
 סוסו רסכ ס6רמ קת רפל סקיככ ככ סטעו סרו םמכו
 'וכוכס יכ קוטלטב וקטדב ססס.תויככקס לכיש ילכ סז
 סלויכל סד5 לכו 600 סמ םופס סע ןלייטכי ויסדכסס
 קכ6למ תורוכ סשמ ןתיס ילכו .דכל ןוימדסו לכפס סע
 וומ6 ספוסרסכ תיטס .ךרכוס יופרכ םיכעו6ל ןכשימ
 סיס וטכע ןימס סומו וכו ויסוסכ קפויטרכב תססומ
 סויסרב ויכיעב וככול6 ספמ ס6כס כס קויפככ ןיכעס
 ומ לכ יטרפ סב ס6 יכ ץרלק וללכ דכלכ 05 פסו
 עעדל סיכפ םיליבסמס 6ילס ירכדע בע 'וכו זוסמו
 לידכסל יכלכמ סז דבל = * קלזס סוי6כס ןיכעכ רסס
 סנס סוס לט ויככדכ סלוס 6'נס יכ *סזל סו ןיכ
 פוטדסתסב יתלוז סכסס .תולוכס .סיפיככס = קגטסכ
 תעדלוי ושינמכ סקעסל ססוכפל סןכעב ססס סיככדס
 ןרקסכס יה סכ יכפמ םסוכססל .סכ סט סיס רכקכ
 לטעמו : סלעעמ רכוומכ וופולכמ ס רסבט ימ5 יטומס
 תורודב פולסק ויסו : ט'ש סיכלמ לכזומכ *'וכו וי
 מופרמכ סיסככתמס ויס סיכר יכ סכוכס .''וכו סיקלקכ

 קולככָס 0



 חדוה לק
 לע רוד רח לודכ דעומ לס6 ספ ופכ רמ0 קוקכנ /
 .9פ6- = + בומ לבדו קמסססס לטמ טכויכעכ לופי ₪
 יפו ופופ סיפור ויס וו :סתורולב ויס רפ6 \ריסוניפס
 ופו קס ניס ןוט6לב רמ6פ סמל סמול סז ירס *'ןכו ו

 3 זמ יעיבר ףמאמ
 ףו לכל .קיפכט קריקסו ןויעמ ססיקומלקק סיחקולט
 ויתוטלקס סכקקלתו קומע רתויו קל לתוי ךרל (וכ
 פ6וכמ וק6רת סוו ווכיכזו וטסר6- סועדי 55 םומוסממ
 ףרד ורבדפ רווכס .רפסמ 'ד נ6מב .לכזמס כרס ירכדמ

 ףקכימ סמו(ב ףואולופה סיס
 וכיסט ומסרופמו תולכוקמ
 סיס סקו6 .פוק75 לוכי
 : וכו ויתוטקקכ קסעפמ
 *סקכק סו! ססע לכו
 ןוטלפ6 5 ע .רפוס רשקכ
 סיקרי סע ולכל סיקה סיסש
 ווכסו 1עלס ירס6ו םירכמב

 םוגישה רשא םימכחה םהל ודוהו המכסהה
 ויה ולאו םתאוכנ ןינענ ₪0 תעב םתוא וארו
 םכתאובנ ןינעב .םיאיכנה ןוו יפוסולופ םיאור
 םינפ ישקבמ ו*הו םהל םידומ ויה סה!תפומו
 ;דגררמל םדאה עיגו ךוא השקהה ינפואמ
 "יפסלפזמה שכ הז םתצק השע רבכו * תאזה

 סיפקויעק ילכדק לע קלכק
 סמס בתכס 'פי קו
 סונטכ ₪560 | סילק
 לט תויסב יכ סיפוסוניפס
 6וכמל ועדי 0 סתוש וסר
 סומייקו סקכ ססקסס ךרל
 סקוק 89 056 סיפיככט

 קפקסל ךרל וקנמו סועדיו =

 ן וכ לקס וכלב לקסכ רפ6
 ללכל וסככ חכמל ומעט 6 סכסו 'בדב בטיקב וילבלבפ
 ובוסל לע ותלמו וב רבד 'ס סולו וירכד סיככ יכ פטל
 לע ויקורוק לכ סלעס רט וכיניפ וקוביסרמ יכ ס6
 סורכמ  תכלל וקתעס סתסכ רכז ויתור ג( רוכס לפו
 * רכז 05 :סימרו רכל .ת6)-.סינקכסו: סיפינכס %
 לסף יכ יככ6 רעכ יכורמש לע סומרי יפכ בפכ לז
 ופכמ .תוכר סיכס ספ דמעו סילכמל סימרי ךלס ןכלחס
 ומע.רכדס סיליעמ סיבויס ימכמסו וקומ סוי לע סובב
 רמפס סמ סו לע קדכי ל ןכ5 = כע * סורנמכ ןוט6
 ןיכעכ .סישיככס תו ןוי יפוסומיפ סישוק ויס 55 לכמה
 ולמס לע = "וכו סל סולומ ויס סקיתפומ| סקובכ
 וסימרי סע ןוטלפ6 לעס סיק ס8 סתנק סו סטע רככ\
 ס(וככס רדעכ וסימרי סס סיקו לוס * סילכדה ורמ(כ
 רפ6 = תורותס יסכ6מ סיפסלפתמס ןכס לכ :רומפכ

 ןוי יפוטופופ ןו ומכ פבטס פמכס תולונמכ ודלו
 עדה קלעמ 56 קוטכל סתועד לכ לקכ) * עקתסקל
 ררקומל ית6:מס סממ יתללפכ תושרוכו = * קמ
 וירכל 31150 סלוסי ל כרס 51ו כ פ ויקלפכ ל0יכרב
 ירזוכס לטל סקו רט שוסס רפסכ וביל יכ םוותס
 וכפרוק עו תיק!6ס ץיפוסונופס לע עובר .תול6ש
 תוכוטפסקולע רכס ידוקיג ספי) סלכקסו קטולקס
 וכימעה .סמסס תוכוטתסו קול6פס ךוקמס דע תויקמ6
 םוריפמו פ'קמ6ס קלכק יפלטמ .סיכר סיפרם וכדי
 סיניכסמל ססכפ :תוימיכפסו ססס .פויתמסס תועדס
 תט6ס 56 ותמכסב סוס בלס עונה יכ וכי6ל ןפוקכ
 קלט סירכלכ סג יכ ספ רמופפ קרו ורפסכ לכס
 סופלכ יכ סנ ס9כקס תטכסכ "6 סיקדו סינכוקמס
 עכמכ ססב טפרכ טקסס ךרלו 3כטק ןמ סנעמל ירו
 וסקס ךללס ןכ6 *טטקקס ךלד סמ ןפולכ סקכ םי זכש
 תומכסכ וירכסו וטסרלמ רש ךרלכ וכיל סעקססמ

. / : 
 רפסנ סמרטופפדע סכְב | 'שנאמ

 ןיסו םיפיככס ימיב סיפוסולופס .םישנעכ ויס 1%6ו רומ6ס
 = םולסמ ויקו סולכדל סינימשמ ויס רככ ססלע סירכדמ

 ףרלל לכו  ןפו6 = טודקליפ סקמ סיפקכמא ססיכפ =
 < ורק דע 'וכו 5כע ספק סז קטע רככו סקכ קפקסס
 טס סנ ויק סיפיככק יכ רמוס סילסכ וכ6כמ ךיח קל
 * וכו סטקב ךרדכ סיקדו סיקומעס ססירכד ס'סרפא
 פחכ 3706 = = > לכזכק 3פיכרכ לס ירבדמ ןסכ דע
 1ע ךנוס כבוס סזס רופסק ורמפ דג ןס סקב יתעד
 וסב רסכפיס ועכ סלרכס ךפס וקו סלכקס ךרל
 סטקקס ןיכע רכסס ירכדמ ןיבקמ קמ לכט ןק) יפקספט
 סקתעסמ יכ וסיכוי סירכדסו = * ס36 ומככ סיפיככל
 וכירכל ורויס ומכ תסבוסמ לפס י3כ 6יסו וקקול תרס5
 ספ סנ ויס סיפיככטמ רכקס לע(י ךילו | = םיפדוקס
 נסו סטקס ךילכ סיקדו סיקומעק ססילכד סיסלפמ
 סיקפס סכסס יכ ו* יט יטימסכ למ רורכ ומנע ףוס
 - 'לוקלס ךללב סדש ליעוסל כוס ?וס טעמ 'ישיבכס ומכ
 ספרי רוכלס לעכו = + רופדס ךרלכ קלוס לע ביטי לו
 מימפס לע ןורתו עמוטק ופ סיטיס דע סמכמ דוסוולע
 םיטמ ססמ וקבישי 65 תובומפ ותומכמ רסס דיססס לוסס
 - לז ןמיס סמ רכוט פז סב וכל תם (ל ךילו * כ וכו
 "סמ טקכו פולספכ תובוימדל תימפתמ רבכ סכס רמסמ
 = וקנס רטכ עכטב סופו 0% וילע ךרכוו כל ןזכ לט
 6רוכס תלונסמ סירסככס'עכטכ סז ספוק לכל סטקסכ
 עינו סוכרכוס רמ6 סיפכקב ירכסייכומ סיכזק "תו
 סקיקו6 וריו ויל)ככ סלועס ורויכי רט תוספכס ןפו6
 סתנק ירתססתכק עדיו סתכק 6 סתכק ריו ויכסלמו
 לז עדכ 65 וכקכפו ופסס יתעדי יכ6 סג למ(כס ומכ
 ומכ 50ו :כע סשוככס ךרדמ וכפוכיש 53 סל סז סעכו
 עעוכתס וכממס סמ 56 * וכו פד 30 זמרס סיסי סז
 8 2 ל סנעמב ולכד סיס רפ(מ יכ עומקו 6
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 רמאמ | תדוהי לוק
 לע 'וכו וי56 זמרכ (וס לוי ןוכ גד ף36כ בקככס 6
 ויג6 סיומולט יק36 לכל .סע רוכדס סוסו רפ6כו ולמ6
 קתש'וד6 רמו6 וס ומופכ .לוי ןוכ לד ף36כ'ד6 רעו
 יק36כ רבדס ןיכע עידוס) עסכ סשמו = * וכו ילטומ
 ןימ ולו ודו לע סיומולמ
 לכ רט6 תויכסורס פורוכס

 ביר - ג ןמס | יעיבר
 ף/כתי ףוב (וסט בקציל ספרכס ךסלמס סזב יתד 31)
 לכו * כע וכרקב ימט יכ 'פכ ךככל ת6 'ס סקפי סך
 ןו6 ע3לרק תעדל יכ קפס ןישו * סמ וכייכע וכר6יב
 "ץ6ב 'זכס וכוסל קרוס דכלמ יכ * פופוב טוכ6למס לכ

 "'פ 5למרורכ +ךסלטק קוכ = |
 ןוינעק סלועסו לו תוממ  רמכ לאו *ןושארב םירכזנח תורותה ישנאמ

 סיטודקס יכ(קס סלוע וס יקלא ןינעל דוי ןונ תלד ףלאבזמרה ה'הי הז וכ וכלי ולפי לוק וסכ וופוכ
 תופובכ כ לו ופוג סכיזפ 'ה תוכאלמו | *ינדא רמוא אוה ולאכ אצמנ קויפר סכמו וקוץרי ןועכ ןיע
 וכ נטכ תולעמו סל6ס קמסככ ך תעל ארכנ היהיש שי ךאלמהו תוחילשל יונכ לעתמ סלכט סיס ןסס ולוס
 סווטורו םקוכמס כתמ6 6
 ְי 36 ספע ןס >רופ(כ ויש
 56ו רט65 וירכד סקוסכ סט 6וס סרוו ף(ופ ועיקמ
 :"וכו 'ס תוכסלמו +: 'רכו קלד ףל6ב זמרה סיסי קו ומכ
 יק56 םומס לע רכב סר ובל רט6 רכלס לכ סות רחש
 ותוכפכ סיק56 יכלמ וכ וענפיו וכרל) ךנס :כקעו
 "יולכסו 'ס דוככו ך6למו פוכ6למ ןקלמב סכרכס רושיב 6
 % ןמיס וגס לטיס רפמ 3ע סכופכ יס 301 * סול
 רליכ סטו = * וגו 'ס תוכ6למכ 'ס ך0למ יבס רו
 סידקס רכקסו .* תוסילס תוכ6למו םילס ך6למ ע'נ6רס
 דועו .*96ק סט) רכד ספ תמיד ןידכ ךפלמל תוכמלמ
 .וכ6לקכ ספ עשב רתוי קמסרפתמ תוקילטס תזרוס יכ
 366 תמבודפ + וכו ותעל 5רככ סוסס םי ך6למסו * סט
 סכמ סרפס יכ05מ יץרככ ויו וי לכ סיםרוד ןיפ פ
 סנ חע 'פרככו '6 ןמיס ןופ6לכ וכרכזפ ומכ 'וכו רוכ יד
 לככ וכלס ל רז: סירקכל סיטדס קוספ לע סכימ םרלמב
 סולמו(ו סיטלס סוכקלמ לע תכ סכקס ?רוכ סויו סוי
 וכח כל יתכסס סיכרכ 75 /* סל סיכלוסו ססדק קריש
 סקונמ סול ץ6 *רחטק סלע יכ יכס)ט רמו ביתכ סו
 סיפנחתמ שנוכל ןס ןס 30כימו 'שירכב יכקוכס5 תרכט
 : סיקלס סיילופיס סיפוגק ןמ : "וכו סיפלסקמ (' ןיכושו
 וסומכ ודוסיכ ןיש סכמש יכ רוכיד רסכמ סס סמ( ןיעכ
 סח סוטכ קוככלק קנוס לעב סכסו * תוקדס תנרלפכ
 תנק וכטס .רככ לו דוחיס רעסמ \ פ בתכס סמב
 סס מוילעס סיפיוסו סיכככסו סילנלגס יכ סיפוסוליפס
 ויכ6פמ ססוש סע דוד מסס סמ 15 קמודו 60 תל)ותמ
 שוק סבפסעס לע סישכ סזכו סול ₪6 ויתלסט קוקר
 סטכ תוכומ6ס רפמ לעכ בוט סט לס סג *3ע + וכו
 כס כתכו *  סנס ןייועי ם' 'פ ל רעט סוס עדס 6
 לורוכב ןב סמלט 7ס קעד ףוס סו יכ 'ג מיס סיכלמ יפב
 סרוכו רמסמ טוככרומ סיכללפקס סויס לו כמ ורפסכ
 תוכפטססו דספססו סיוססמ ללוטע 6וס סרקספ 6
 -םיקודקה סיפופוניפס .תעד סוסו תומסבסו סעוכקסו
 בקעו סע :קכ(מס ךפלקס לע .סנפוו פ- כתכ עפר

 פכו פדנככ .תולקכס קועלמ
 למוע ולכו דוככ סלועס סז |

 ל .וענעב וככי6 ורטעמ קר וכרעב יוכמו סעוכת ןיסו
 עד לע וס 356 קפסס סכמ6 * דע "ודכל דכככס ספב
 סישכככ סוכ6למס תכסמ וירכד םלפל סיכפ סי יכ דס
 .ךפלפכ סיסי זו סיקקס סיילופיק סיפונק ןטסתעל
 תומוקמס .יכטכ וכרכזס ע36רס תעדל ספמ לטו כקעו
 םכיזס .סקו 'וכו סייסנכס ויסו סתנקו = * סילכזכס
 וילכלב טרפל סיכפ שי סנ = * ע36רק רכזט ועכ :תופוב
 סיילוסיס סופונס ןמ ככ ופויסמ וכויכע סז סמ לכט
 6רככ ו יסככ ותנוס ןיכ שוק סכמ6 םרפקסו * סיקלס
 ₪0 עורכי יכטס דכס 36 כוטקשס סמ ופ3 סלוסורפעל
 ספ 5ליכדו .56קוסיו וסיעשי ס6רט סמכ קפסלו ךומסכ
 תוימסולס תורוכס ןמ ופ ךרונס תעפ .סיפרככסמ סס
 ןוכעכ פרכוכס תיכסק קקולססס סזכ סלוס * תומייקס
 סכס סנ תויזטנו תועייק תויכקור פורוכ לע יס ךסלמ
 סיפיככס תטלסל תופרכס תורוכס ולכ6 תוימסב ןספ וכ
 סירק6תעסו סלעממ סימדוקס וירד 16לוסכ ולל
 רפכתי "וכו סיימקורס סס ?עפו ולמ6 ןככעו * ךומסב
 ורמ6 36 סלעמל ךיפוריעס רככו *  ףכיס סמכ בטיס
 סטמיכ >> *'וכו 'סטבתי 65 רפפ ינסורס םודקכ ןיוכמו
 לכו )כמ למס ללככו שודק ןישס ופרכס \ע סזוס
 ורכד 6כי (כ כ ןמיס רפסס קמיתבו * יכיק15ירעלב
 "יפומולופס ילכדל םיבסכ לו'משכ סכסוכעו רורכ סו לע
 ס)כְר6 * תונרלמ 36 יקל5ק סכועס סיקלחמ רש[
 ןישו = * סמטבסקמ ררפכט רממ יקל סבלדמ 6
 ימילסכ וכרפיכ סב = י'וכו סיימסבס גיסכמ קו35 ס6 יכ
 רפ פעלס (יס )סו מפס ינכט קפר יס וז יס
 'פכיס יקב )זו ץעדק 6כיס ידוקפרסזכ סילע ולועס
 ןיכממ סמכו ורמש דע'וכו סימס פירסט לטוס (כממ דס
 6067 ןיטיכרשו טסלמל 86 וסלכ סיעע ןיככפ
 ויס 6לו למ דע קד 6וסס סטגס ותויס)ו ' 3ע וסויליב
 סוככ ןכ עפ == *ופנטס לע דועעל סינוכו רסס יכיפ
 סיכע ודוטיב ספעלל וטכני סר( יכל .קושרס)

 .סיתוץכ : / ו

 ןמ



 ףמאמ הדוהי לוק
 "םרפוי'ע וליעקט סמ שוסו וביסומ) טי כמיפמו םיוב

 ביתכ סו .סיכ6לק ימסמל כי ןפמ יכו .סרמ6ב קרי
 (קעסכו ורמ6 דש .'וכו שלו 630 קוקולריכס)מ סשוע
 ןיטמובל .ידומיכו .סיריופב סיפבפפמ (מ3על יקפבד
 וויסכ [ןימ סב יכככ 1;ק קו
 * סע וכו :ןוספיד 6סקווד
 9:0ודכופ 'פ לבל 0 סמ

 :. ".םתוא לבקל אלו 6לטבו 6513 - וקישד םכ רב

 6וק 5 םקר סא לאינדו .לאקזחיו רריעש 1007 269 סיכ פקק
 ויכ6למ םוע ביתכד סמ סור 'ונחורה ורוצה ןמ וא ךרוצה תעל ארבנהמ

 ן6כמ 606 = = *רכו תוחור
 לכ סנקד יקילס .יכ(נמד
 - ןימילג = 6539 .י6סל .ןיתפכ
 י'וכו אמל ישסד (כווגכ 6פונכ ןיסכפהמו ומילגק6ו
 תכוכ סל יפעקי 5. יככ6 וכ .סזס סוקמכ קפס) םי ןד6
 "וימסג סתויק סע סימייקפ 1350 סיכ6לטס ויקיט רכסס
 ץימלונד .ידוסיו ןיריו6 תפוכלת וסכפתי לוע *רומ6ב

 16 /*רקזס סעטמ וכרכזס ומכ וכו 6םכ יככל ווחקישדב =
 סישיבכל סתופרסו * לקש ןפו6 לע דימק ופעדל סקס 6
 סיכזוקט רתסכס ןיעס רו6כ סמכע סישוככס דכמ סופו
 ןייועי 6 וס וטילסכ וכרכד סדק 056 5כ לעו * סלעמל
 פ יכפכו טכ 'פ ןוס6לכ סרומס יכ עדת עודיו *ספש
 ךסמכו פופוב ילעב סיכ6למס .תויס .סידווקסכ ספוק
 "ים יטילסב ךיקיסרס רככו + סיפוסופיפס תעד רחש סוכ
 5% סיפרכ סתויק תורטפ5 סרוטס ססד 56 5 6*
 סלעי 65 במ לס יכטב למס סזמ + ןיכע סוסכ סיסיככס
 ןיכעכ ךיבפל ירסו = י'וכו ךסלמ תייר םיט ךסעדכ
 םילכס סלכ 00 60 *.עבר0 קפסכו/ועד שלם סיכ6לקס
 קכסופכ טוקל ושרי 05 ססיכפו כמסמ סילדככ סיטוספ
  רבודמכ סרומס סו\6 סטכס סיפוסוליפס ךרד יס וזו
 6וסו ס6רי 05 וכו פממ ףוג לעכ סרי וסטק ספ כס
 ספנק :יכ סילכומס וירכדכ סרוק רעש עכטרס פעל
 יסדקפ ומכו תופוגכ 6לו תופוג סכול סקטקו ףוג ילעכ
 וכו סכקוכמ קד ףוג ילטב סנכ סתויס לע רוזי נסו
 וו תסוכלפ רוע וטכלו סד6יככל סתושרסב יכ סו לע
 :וכרסיב לפ6כ מקס ימכס סקל ולוכיש סרפי ךרק וס
 וירבדכ רזונס דנס ןמ'כסק קעד סוס קפוסוטס יעיכרסו
 :תוונטבק ןמ .6 ןפופ לע סימייק ול: סיכלפטס לכ ויסיש
 יקל .סח6 יככ3 סתו6לסכ תוכלסמ .סץכע .ופיכלי 3
 ' הלעמל תורכוומס תורקסכס סישוקס וכיע סכלו(ק
 סכוכמ .ידימ וכטפכ .סיכ65מב .םומטנס.ןמליפכ קכסנ
 וכרט סם .ירפסמס יוכל ססכ .ןכתי ךי סיפוסוניפה

 ל

 ןמ היהיששה .*םיקדה םיודוסיה סיפונה ןמ
 םכייגחורה .םה צמשו .םויחצנה  םיכא"מה

 'הירבדו תוחדל ונל ןזאו םיפוסוליפה ןירמואש לכי ךיק וכו. פסל

 : טיי יהךמוס לקיבה
 :ךץוולע + ופעו סלע סתו'ס לפמ סב לכס ןינמס יּכ
 :ר3ט קוב לעכ בתכס ומכ ןכ טכסתסב סל סכוס סוקמ
 :פווכס סזכ %קי לועו + קמ ןייועי 6 יכמ שוקל'ל רק6מ
 יוקוקילסב סכלו סכמ קכלל רקמכ יב 5מס ועעוכתי יס

 קסקיש סמ וקו סוקמ ל
 ןככויססנמ סללכסכ ומקל
 ןקונרלמכ ןוככ'ולס כ'ג סיסי
 רפנקכש ומכ יכ תו6נממס
 סלל יעעומפמ סיקמב סס
 יודוסיק סו .סטמלו
 וסלו = כוכס3 םיעעוכתמו
 * ןרדמ רדס ןפי ןכי3נלנק
 ועעונתקי סימסב סט (כמסל

 יס סוקי רפו ועוקקס לכל 4000
 :ןמיס ורמשב סו ףפס וירבדמ  ס/רוט סו * תכל5 חורש
 .ףלמכ סייכסולס :גיסכמ 0וספכ יק6ס ןיכעס סמדו סכ
 וקלונס 526 טעמ זמרכ וורכד .וסעו רט66סכ לע
 + בע ומממו ססמ סעוכת ינכונ ופופ סיריכמלרידכעו
 'וקפוז תעד לע סקס סירבדס ויס יכ סט וכתבויךופעפע
 "סז )ע סט ריעכס וכו זכ ליס ךלמל וקבוסת תסרוסכו
 .וביכמ ןכס י'וכו סייסכככ סוכקלמק ןמ סיסמ סיו : וקעב
 "סקס תוזו סכרס 30כימ ןוו קוכלמ רסו סרפ תוכל רש
 :ק 'ג 55כ 'ג רכרולמס קרוכמ %עכ בכ ןכו "סימווק
 ויקרטמ- ר55\ סיקרטמ לכוי רמוב וכקמו 5 קפ ףיס
 = רכ65מ ורכיק 5מוי לכ סופרול ןו6 פ 6קיל7 60 סוסמ
 [טורופיכלו סורקכל סיטדס רמקכס לומיד רקכמ רסס
 ףיקלסמ רסקו סוו לככ סימלסתמס סקו6 סיתרסמ רכוו
 : םע ויכפל סידמוע סלכ ל6ירכבו .ל(כימ ןובב סלועמ
 'וו קםפכו | "5 "יס וכרכו'כככ יזכו טיכסולס סק משו
 יס ויקיט סיפופוליפס סע ןימ6סלוקעד .ןי"ט סעמל
 "ןנפסב יעעוכתמ סס \קס סיממס יציכמ סו5לככ סילכש

 יקפוסמ < ןופפכ ויתפס .ץכומ ןפכ סיס סלו(ו \ * דכל תי
 1550 'ויקנכס סיכ6למס עטו ילוסס ורמ6כ דמזעו יולת
 "סנו *  סיפוסולופס ורמוט סיטסק יטיכמ סויכסולס סס
 'קוסעפ טפר 63 /יכ סכרכי 63 ךרכ סנו סכקי 60 בוק
 תוסדל וכילע ןי6 6ו חוככס ךרלכ סד נכ סכרעמ סו לע
 56 תש סכמספ יכ תויס סע = סתו6י3כקל לו ססילכק
 יוכ 335 עיכמ סט ןיסו תי קלוז לקבכו ודק ןיס ופול
 "סמק ם6רכ סז לע וכככק סל קט וטכו.6דירב וכפמ ש6
 "כו ס6לס סמכ קפסק+: רפסס קמוקסכ ורכד ץכי'5בו
 פכווזס לכו'דוכעס רדסו ןכסמס 5ע:0כו קפס ויל
 :סי6רככ קפס 'ילכ ויק ספכ וכ וסיפלו ספל ל26 0לעמל

 ,לופכ6יקפסס ך-= = יפיקלס סיילומיק סיפוק ןק סתעל -
 = = ת(רמכ

 ההארש ?רמב קפסהו

 * תומייקה



 "רמאמ = 7 תרוהי לוק
 :סוכסי 336 קוימטב דכ לכמ קלוסמס-'קולינ6ס ספועצ
 ומכ: ןוטסרס .ןמ ןורס6ב סכומס בקכמ סמ סע ססּב

 <טיימס כתכמ סמ ל ךכלו ךיכוע ויקו ז ןמיס יכטכ וכרכזמ

 קפעקכ טופס סממ סמק קועו 11וג 'פ תברעמס םורופב
 ל -ועט ךל מוח סככרמ
 יכ .6וס עודיו = * ובו וכרכוו

/ 

 יגמק5 = ךודפ םולוע סיכורכיסילכק ו טיבו'ס תכומקו |
 ילטוע:ומכעב-לוסס'דק6ס 610 .לכסכס ססק סח למ ןכ
 ןוכטסק פלפל .לכמסמ .סלו ויכפמ לסל ךרוכ 15 ןוסו
 לקס 6סמת = > וס :ודקפסמ ןוכטס לכו לכס מר וסט

 ןכ לע לכס וסע לס טוסט
 סעטו ולספסורנפקֶס דומ רמאנש .זרמ לכ קיחרהל ןיאו = * חרז ךילע

 לועו יקפדקפסו יקפקנתקו השעמו לארשי יקב תא ואריו טיבי 'ה תבומתב ףומו 1וכב 15 ץי6 "פו וכל

 ו * קוס ןיפוקמ .קוכיקמס ןי6ו
 פל וז סמ לכ וכ סילעופ םיןכ 9
 וכטסיו ולדמ סכיכסס ורב 65006 שרוכס ןמ 05 ורקאש
 וכורכז ןכמלק תעד .ןכ לו *פ6רככ סרוכ סכיכסס יכ
 יכע = סז לע .סוקנוק ס)כקס ימכס 5כו כלכל
 :סקיכלדמ סיקוסל רכס לש ווכרד יתופר ס כוקתב סב
 'פ טייס בקכס ומכו .תופיכ6ס סלועכ 8יק סקעדל יב
 סרטעפ תשרקכ .סטקמ סכוז קס 311 תכרעמס רפסמ ל
 תופירלקפמ5ס 33 תלכקמס ספירלקפסל ץיס יכ ל
 סכטק רט6 רכסס עד +ע פז 65 ת0זו * כע סילעש
 סלקפ ינפולס קלק פנס ןמ סירייטכמס לועטנק 99כמ
 תוקספס יתסכ סכיס מכ דוע רסכתיס ומכו ורכז
 ויפובססמ .69 יכ .ןכ סנ  רשוכמו * תוכטענס |

 511 סכופק ףועסכ 'ג 'פ ןוט6רכ בת5ם סרוטס תוכססמ
 ןוכעס .סז יפלו לכסכ גטומס יתמ%ס .ןיכע 5ע רממוו

 וכייכע טיבי 'ל קכומפו רמ6 סכומת :פירכ רפי יטילסס |
 .סככרק ספעונב סכמש * בע" ןיטי ססס תתקפו ופוריפו

 לכזומכ סריכוס סלועב 'בכרמס ןיזככמכ ססמ קסרי 2

 יכ ספ6 = קבכרמס רעמ 6וס + 'פ טיוסבו תכלעמב
 ימילסס-קלסס תימ6רמ ירקס וכמ קקסל סזכ'לומס קעד

 סול נלנק לע סככרקס .רושיכב טפפתמו ךלוס וכוק סיס
 * סקקועל סילטכקקס פודוסיסל
 3 סנו6ו + סרח6 ךרל 36 סזב רכס ול סכפ יכ סדקש
 ץומפ ו3 סטכו לק6ק 6 קקי רכקס | * סמוק לועימ

 סיפוסוליפס קכס יכ = * וכמש יכבמ סיפוסוליפס קכמקל

 תושינמס לכ -"יכ רמוש פריזנל ודסו ורבע ודעוכ וללס

 "קס דע קרפ סכוכי סז ססכו סמוק רועיפ 6רקכ וסב
 ו5לככ נכס קז יכ עד ליסתמס 6וס סלועסמ ןופ(רס
 19עמש יכל רמשט .לסכ סתעדו = * וכו רחל םיש וה |

 ו ףטכומ סקס לט ורועי עדויס לכ .פולכיס יקרפב
 'כוכסס לכלב סיברע ?כיקעו וכו כס סלועס ןכ (וק
 'ל: קס רלסו סתוקמו ופכקכס יעבט קנס לע סזכ סה
 בטוק רטפכ 'קו ספכוכ גטוו סלי 5ע יכ ספולטלתססו
 * 3עפס ל טכועס תבסלמ תכ6למ ןכיקכב ןמו6ס מכס
 'פ ורמסכ סזק ךרדס תפרקל ףכוי וס סנ עפ5רס סכסו
 רק8 .סוקמכו ירוק6 תק תיסרו ן6ככ 70 קכסו 6

 < סמכ תיקרְק הקשו"

 קכסו .ילקפתק ךכ 0 הבכרמ
 ףוקו סכומק ול ןו6 דפָזֶס

 ותכוכ *בפ *ו0נ'ופ6מ יכ תוכומתס לכל ללכ ךרדכ
 לח(ס ןוימד ידי 5ע וכנכס 56 וק35 דוס .בכק) ינכ6
 לכ פקק סוס ירק רפסמכ דס6ספ ומכ יכ = * ירפטמק
 וכ סנומת לו רפסמ 5 ותויס סע סכומת לכו רפסמ
 * תסלופמ תירפסמ סכומת לכ וכממו רפסמ לכ כי ופסל
 ספכ ת6 ללוכ סיס 5 0ל0%00 -סתלווו * תעכולמו
 וכמלס דקלס ןכ + ות6 וככופ רם קפ ןתי סעו ףיסוי סמ
 סמ לכ ו5 סמוי ןכ לעו = = = לכה (וס תי לקס (וקש
 ךפונס ןט דסכי 55 רכד לכ יכ ויפורכל וססול וכל גרוסס
 ססמ רכד סו וככישו = תופנמכס עפט לכ רוקמ ופויס5
 < *"סנעפפ סלעמל ד6מ .סנעכ (ףוק קר ספושיכמ ןפו6 לע
 *קופסקסו ופפתב וי30 סוססימ וכספ/ירסקלס לכ דוס וסוו

 סמורתיו סלעפי * סיפרבככ סתופוכמ ןועכ וכ וסכמיס
 סכומת לכו רפסמ לכ לנכסב וב ו3לכוי ןכס * ןורסס לכמ
 וסט ץכטילו בקעופ רמי תעכו * לס%ס קכב תירפסמ
 זכ לכוכ וקויס לכ (כויכו ר6פתמו םדקקמו 27 "תי
 כעכפ ומכו סנועמ סלט ןפופכ .סורפססו .סינייכעס לכ
 ספעמל רכוועכ ג 'פ 'ג ממ ריתומק\מ .רפסכ גרס
 קזמ וכלכז רככו תמ6ס לע ןיב לכעס ד'ע ןיב ומ 6
 סוכפס ןוכ לכ ע56רס כי ןכ ילס6 = *'נ ןמיםיכסכ
 כס 'מ6 ןכ לע ספויסטסמ ל נכס יפכ סכי6ס סירוקסו
 עוקכד פופילכ ךי וכל ןיעכ תוסרלו םעדל לוכי סמ
 פכ ןי6 לוככק  ךרדמו .סולוס6 .5רקכס תיט6לב רכויב
 רוכעכ יקחו סד*ס כרי ל יכ"וטזח קז תעלל רכב

 5וכסמס ומ יר6 סכסו ףונס סע סדק "תסכ תווס
 סל6ס ייסכ וכ עיני 839 לולב ס!עמל ותקטכ עינת
 וס וכ ססכ ךיתעדי 'ס רמ6 ןכ לע יללכ בטיסממ סכסו
 וכ רוכעכו + לכ ךרדכ ססיק!פו סיטרפס עלוי ולכל
 " סונולכס תרוכ ןכ לע סל(ס .6וס סמל6ב לכנס
 לעו =ןימופפ 5ס רטק רכד ןכ לט 46רםו ס-(כ לכככסו
 להככ לכו ףו 5כ רוב וס 'ט יכ סזווק ועיסכ בופכ ןכ
 50עמפו 'ל מלו סרקמס וס ףובקו קזככקו ףובקל
 ןכ 6וסס וכ םטכוע תירטלרכ הכוי לס ורועיס עדויס לכ
 לפעכ וסזו סז ךכדכ סיברע (ניקע לו/יכ6ו כס סלועס
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 רמאמ | הרוהי לוק |
 לוסי רפסב וירכד ןס ןסו * 3ע .וכתולכ ובמפכב סר6
 סיעדוי ויס 3. וכיכומלק סכת וקמכןוס6ר רעס רוש
 וכרעי'ומלט ספופס סליחה סמוק כועיסו סככרמס דומ
 סל( סטעכ.סלופס ירבדכ טוהיפ סיכירכ ססילכד קל15-

 קפוככנו  וכקומדכ  וכמלכב
 ונע סלק ספלמכ ל6קוקו
 ויכק/ ססרממ רמו קלעמלמ
 זומר רפסס סז ףוסכו טל
 ףוסכ סמו *כע לוסס קו ך5
 ןועמ סירכד= כתכ רפסס
 וריכזק ירק6ו סקי 'פ.רוק6ס
 ףיסוסוכס טעמסי לבר רחסמ
 פכוי ךרדסיסומו 'מ6כ רופיב
 תלפמ דחלס תגדל .ליכסמס
 סר | = קכד %וק וכ לכטמ
 סכ ןיש-ולכ- בוטק> תספמ
 0 0% יל10כ לטעסו ית 3
 יכפ קורל לכוי 6לו-ןיעס סותט יכפ \ע קרכועס םמסס
 יכוט לכ ריבס ימ< ביקב ןמ לע רוכטיפדש קי טמסס
 *םיכפס תומדכ ולכ בוטב וקכדק קכסו * ךיככ לע
 :ופזק6 תש קיסרו וסוו סילוקל קומדב סיסרנכס קכלסל
 רפ6ו סל עמוטסו סל6 רבדמק יכג סדקכ לטמס סו%
 סכוש-וכ םולכלס 6 ןיכסל .)כוי םפכס תקבק- 7%
 5 ויכרד סקיכרד 6ליכ ספ "39 * תופוגב קל תופו%
 רמשכט קמ לכ קיסרקל ןופו ורמסב ובוספ קסרוסכו רכש
 תושינמק דס ןיכע סמוק רועיטכ רבוט סיס 130 י'וכפ
 ןקותמ סוס רבדס 6לסו * קוסרכ דוקי סז מל ורטקס%-
 ךופמ סזכ ודי סוז 00ך6 * לכסס לכ6 ספיובוט לכוקמ+
 סמ לע סכסיכ | *ס6לקו כ. סלו6 סילכוקמס 7*
 סמילסס רעט 9וס ט 'פ סכלעמס עב 1% ןודככ בקכש
 קכס 'ט'פ טייסס-רבד 62. * סדףס רננפ 01 יריטע 'פ+
 רועסמ סכויכעס ו565ב.יכ. וקכוכס ס0לברירבד ךותממ

 "ויש נס יכויכעו יסיבכס.סילול ויסט 076 תכנמקמו מוש |
 65 5תביכמה פו ןורטטממ םיזמור סלופב סולפוכס
 ךממ קסרי 5 05 ךרד למי = * בע וכו סלינס ספעמל
 ןורטטמ יכ * סתעד יפנכ רבק לכ ותפד ןיוכל סוקמס
 סגו ינסו קל ספג 5נכ סקעדל ףוק- סיכללטס סלוע
 כול יכ סכּומ6) קמ6 = * וברבד רססב רכחס תע7 וש
 ומבו תוליבסב סמוק רועימ5:וקיכס סוקמ סיפכוקמק
 יךרופכ סמ לוכוטכ סול וס סנ קטמס טייק סמ בתכש
 רועיס יוככ לע סייוגסס רעסב כקכ סדרפס רפס עכו
 סמטכס יכ סע. יטפלס ירבד ךוקזמ לכס יפכ לזו סמוי
 תכפוכס ץיקפ יכפמ לופיפ (ילסכ\וכיפסקךוק קלקקמש

 ירזוכח רמא 7

 ךרוצו ותאמ לכהשו ותמכחה ותלכיו ותודחאו
 *לכזו לא ךרוצ ול ןיאשו וילא לכה
 לנמק קעד לע לטושרוזג%. ךרטצב אלו ול ?רבהאהו ונמב תורומה

 : הזה תומשגל

 רג זמיס יעיבר
 יומלמו' וכו יד וכופסל רמוס 6וסו סמוקס לכל רועיס
 זומרס - רפונקמ סכלסס ךפע ליס סטוקס כתכ קעוק
 .ףוס דע סמוק 6רקכס 6זסו וכרעב וכסריפדכ סכיככ
 תרפפפב סמוק (נומכ. = * דופי ךסמ 5כ סע סיכריס

 סלעקל סלטקס .סע קידכו
 לע סטמ) ספללו .סכיככ רב שיש המרובעב המוקרועש אל ףא הבכרמ
 לע סימפק סנקט פוכלטס רובעבו רמאש ומכו תושפנכ ואדומ סנכהמ

 סו לעו *  כע * סימס סנק *'וגו סכמפ לע ותאר* היהת
 פלקמ ןופל ךיל(ס  םוללל ותוהלאשכ תולהו
 טו ק* ויקרפכ 31 ל0יכרב תרועדב  זרסנכג

 ןופ סוקמס ךרוכ יפל סלו6ז
 >ק36כ תורתסכב קסע וכל

 ןכוכתכ וכסרוסמ .ספכְך6/ ל"

 םייקכ( יכויכע ל לכ ויסש-
 דס ףונק ןמוסרכב ןכויכבכ

 דוככ נכס ץרקכס .ינקולק
 תופנויס תוכבס יפפב דוע רלכתיס וכו" וכרכוטומכ'ש
 תוחדלו קיחרסל וככ ןי6פ וקכווכ ןכומ סכסו * וכקלרקל
 םוחל סיס יכ * וב (כויכו טיבי ק תבומ וטוספכ ןובסלמ
 = ק5פקל רבוס קרקסכס ןיעס *ע סקטבסכ כמ תו(רס
 ומייכעל וכרטכס סו סמל רקולו רכדכ .05פ0) ןיפו
 פובעב סיק56 ףיכי פוכדכ ספב סכמ6יכ 1390 קוטסנש
 דס טפכ לעפפת יכ תוסלכב ו6רומ םככסומ וכ סיס סמ
 לוכעכו רמלס ומכו * ןיע5 סיטנרומס סיככלסמ .ד0מ
 לכו ורמפכ סישרוכ סיטגלומ סיכייכע 2 סס ויס יכ וכו
 לוכעכו סק.רמ(כ: סו לעו רנו קונוקס 6 סיפול.סעס

 :'ונו וקלי סיסק-
 ,"רכו ועדב .תסנככ ותוקנופכ 65 ך ןמיס

 לזו בפ סרוקס ידוסי 'סכ סבטלס ירכדכ> ו
 כס וכממ ס(רילז וכס6כ סוכמ סזס רוכסו דכככס

 יה שיקו = 6פיק ךיקלל ס תק'כו ךיק36ס ת6 בקו
 ויסעלב ללה ןכוכתיס קעסכ * ותלרילו ופכקל5 ךרדק-
 סל ןיפס ופוזבק ןקמ קר ו םילוד קו סילפפכס ווקולב
 סולתמו .רפפמו סכעמו בסו5 פוס דימ ץק 951 ךרע
 "לב יספכ ק6מכ דוד סומכ לודבק ל עדיל סלודנ סות
 עתלכ 6וס די מע לפס םירכדכ בטקמסכו יס 5
 "בפ6'לפט קכטק סירב לוהט עדיו דקפיו שרייו ויכומלפ
 לוד סעכ סועד סימתיכפל סטועמ סלק תעדב תדשוע
 ומרסזת יכ םוכק סע ךיקוצככ5 ספעמ ךימס סקרל יכ

 :ןקכ- דש

 רמא ל

. 

 ה ןמיס



 ועימה .רמאמ  חדוהי לוק
 יןכו טוגו זכו סר פכ לע .סטויורעמכ וסיעסי ק(רמ
 ויקר ןווסרכ יד דע 56יכק קשלמ ןכו + )6קיסי ת6רמצ
 הוככו = :סז) קז סיִפומפ סלקס סמכ ורכזכ ךקפ לסמל
 "וס יִבְטב סז תקגוד ךיתיפקס רככי וכו לק ףינס 6וק ס

 ניר 3 זמיס
 5 15 ו6רבכ .ךרוטה :תעל ס0 ויט ןיכ וקפס ןיידעו
 יפוכס יכ ּוירָבח רועי סיקיו + תומייקס :תולוכס ךמ ספ

 ספ לע רעש סכופ6רס קעדס ופכ'נכו קדס ףובק שוק
 :תסלמל קלרכס קמ סתלוזו סכפכמו ססכ סז ללככ ויו

 :'וכולופ6רק קעלס יפכ:7 <
 ועד טרנס ייפ) ן6כ ןי6
 רד )ופי סקולעפ תומדוק
 ןכתי ןכ .לע סויכסו כופ67

 וילע וכחכ6ט סעביִכ סרפל- <
 ןסוחסו תועד יס ולכמפ |
 ו ןשכמ - ךלוסו רפסמ

 6וס'ק דוכְכ קיסיס ןקמ 6 וו <
 ופכ 'וכו קדס יכסורס ףונס

 קכסו " וכו קוסרקַל סכרים <
 קוס סבופ6רס תעקס יפפ
 סש יכ ס 'וככ 5003 סוקי 65

 ופכ ריוטכמס קדס .ףובס |
 סמ 6ל יותעל 19005.קכריס-

 סיכספזנכ למועו סייק לוסש
 ריכויט = סתלוזו .סויפככס |
 עלה יפל -סכמ6 = ךוטספ |
 סיקו קוכ| למ(זיס טיכסס <

 סיזסכבק יכ6נמס ל לכ תוככ <
 סימויקס סייכקולק סיפכסו
 תב ס0 ךפ :"וכו סידמועס

 ךךלוהה קרה ףונהאוה 'ה דובכו * תומייקה
 קרצריש יפכ רייטצמה םיקלאח ץפח .ירחא
 ףא הנושארה תעדה יפכ איבגה לע תוארה
 ללכ 'ה דוככ /היהי היינשה תעדה לע וכ
 זרככרמו :אכפ םיינחורה םילפהו םיכאלמה
 אוהש הממ הז תלוזו םילגלגו םינפוא עיקרו
 וארקנ רשאכ 'ה ידוככ ארקנ אוהו דמוע םייק
 זרדובכה תאו ?הדוככ ךלמה ישומש ולכ ל
 ?רשמ'תשקב התזה תאואמשו | *סחינפל
 לע ןה ול רמאו ךדוככ תא אנינארּה'ורמאב
 ;רלוכי ןיא רשא םינפה :תוארמ רהזיש תנמ
 זריארו רמאש ומכוםתוארל סלץכ כיבדאל
 לכויש המ אוהה לוכככו 5 דובכהו ירוחא תא
 קרמ ויתובקעב שיו םיאיבנה  תרואר ולבסל
 תלכוא שאו ןנעהרמכ רתוא זולבוס ונתוארש
 וככו6 כ רירחא שיה .רנלצא ליגר אוהש הממ
 הנגישי אלש הגרדמל עיגיש דע קדמ רתוי קד

 .אובגה

 וסנ ויקי סילכוכס ס:סיככס

 ףרוט :תעל .סירככסש סס
 -םיסי סיכפס .תעדס לע ל
 :ופכסו יכסנמס ל5כ 0 דובפ
 "נסו קכפרמו 6סכ ייכסוקס
 :36רע :סמ .סז יפלסיסו יכ
 ללסמ .ילכוכס ו0יככס-קפלפ
 וסיקעועס) סימייקס "ילכדֶס
 ייבסס חכס 250 'ךקפירמפכו
 .פוזבל :סטוכ .ותויס קוכעב
 סיפפ סל6רמככו'עוייס לע
 ': רתווכ סקוס תועזס די
 וטימס רלכ = ה6רקכ רס6כ
 6וק ןוספ "וכו 'דוככ ךלטק
 שלובכס יפ0) :ח* סיטפוס
 וש ומ סמ 020 יסיכפל
 סמסלמל :סינועק ןק יככמ
 םיפכס קלל ויפו :פיל לע
 ףכייכקומברתו 3טלטמסו
 סנ לוספ :םוכר .סוגרפכ
 ףסכו סיפכ 76 .ןיכק טגוכ

 רכזומס יפלכ סירכלס 205
 טס ס6 רק6פ סמכ .סנוס(לק סערה סיכת סלעמל

 ןמ ו ודמלב סיבפק :תעדסו * ךרוכה על סוקרבכסמ |
 ןומ6רס דבס יפכ'ש ולילכו קומיקס תויכסוס תוריכס
 עיקרו קכככמו ףסכ סנס לכ[ .סכסו *.וכסק דכס יפכ

 רקוסכ ס6רכו . * דטועו סווק (וסס קמ 33כב סיכפו6% <>
 \קוחיו וקיעשי לכס סעכ קפוטמ ותויס לע סדקס ורד
 תורונס ןמ ול ךרוכס תל סיפרככסמ סק 0 565
 ולעט כוטב פולרל יתבמחס 623 - תומייקק פוינחורס

 תופיכמב קפס ילכ וסר ןכויככב 156 3כ יכ סזב סרוקש <
 ץקזסוו וקינסי ופרס סקב ונכ6 ןופסס ך6" דמועו סייק |
 ךקנכל 6יסס תעכ ו6לככס סיעייקס 56 קלוז זוק סה
 וכתטקס ןיכע ןכו = * סקכ רכז סעוסכס תעס תלרוס
 רול ןוככרפויו "נו זימר ןווסרכ יד דע ללימלב רכוש
 9לככ .סיכפו6| עיקרו סבכרמו (סכ רכוזופויס סעט
 'זכס יכטס תעלה יפ 1ע סף וכ סו ןיש סומייקק.םילכדס
 תקויפ 05 סכופ6ל סכומס קפסק יקח יכטמ דפש 6וקש
 סמוייק 5ע ליעסל .לכוו סככומ יכ ס3סוע ברל וקו

 :+.סי)טלטעס לטו כקו | |
 :סוכקמוכלפו תודככה .תוכוסל ןיב וסיככס לכ םרסבו
 "בפ ככ רט עכקרס עד 6וקש קשרכו * סכייכק לטו
 19 .סופ מונו קכקמכ 76מ לככ סרבו ורמל לע ךל ךל
 כו = * :ע קלככ ופעוכת ןכרל סיפ יעו סכר סדוככ
 ףלכ וב רפיכו ילוככ ןוסלמ וסע קר כושי ןכ 05 רכקס
 מפרס לדתמס רסכו = *יסכ דבכתי רפל ךלטס פוס
 ףכזנס ומוקמכ סט ופמ6כ 156 פוכופב רתפ ןיכפ בלקל
 תרונמ ןונקו  י ןכ6 לכוכ תכזנמ לובכ יכ ס6רת 030
 "693 טורקי 63 י.סומפק קוקרמ רקזיפ :.כע וי גרב לק
 מט ועבו = : לובכס סוקמכ ספ סלוזקייק)פס ץוכיככ
 מומס ילכ שוס רט6 ץוהס :ןככל יזככ ג וכוק5 תל תילרו
 6וקס דוככק ןקלס * וכו זקס דופכסו : דוככה ךלמ לס
 ןכ סג נפומ שו = * סו6יככל נטומ וכממ םי ויתוגרדמל
 רינר6וסס סממ = :סל6 סוסל בסומ ית שיו " סתלוול
 ווי ול גרוס סירכד סתויקל סלכז6 קש רמולכ * ובס
 56 תלוז סירכק סט 6כמסל קוס ןידסו סקיי6רכ סירכמ
 .סנוע יכ * ותככרס קקכפ = :סתוס לוכסי וג (ה סכס

 וו6 1 1 6 בכ



 חי ק

 .= סקס וכ לורפוולו6
 הרוהי לוק

 ושוע ן3 לם וקככס .ןיכעכו =
 5 650 ומ םמס סיסקו ןרמ6ב סס"יס יטילטכ תלכוומס

 8 ז 1-6 ל ש-א 26

 | | ב6 ,ןמוסי 1 | יץיצ ה  רמא מ"
 לעכל (וס ץולס טפסמו >> וופובכו ותל גסו ויריקכ לע
 פכטס :ופל 'תושונמס רלסס.רמכ וכ 3 רעס טדוקעק

 ולודטןיכע ןכ = *'קי ופוינמ תפמל לע לועי בוסנס .  וכורכז ססוי םערקככרס סקתממ דע ףוסס לועס תיוסל
 65 כיכס סל6 לט ועבטס לס .לכנוס יכ סלומס סעטמ
 ס600) .וכקמ .תולעל \לכש
 עד 65 'פ ןומלרב 'ע60וס
 ופככ ו גטס יטוכלס לכסל יב
 'וסכמכ ופיכקכו גיטיטרעבטו
 סניפימ ועבטכ ןיש "כייכעו
 "יטוקלס וקס וכו סיכפ סוסכ
 סזיש לע סובישי 91 ובס
 ןילס ןכו 'וכו ןמדויט קפרמ
 תוילכסס \ םוגטסכ < ועכב
 59 סו ןיקס יטוסל ןורפי םי
 ןולתיס סזו מ דע 'וכו.סז
 536 סנכמ 655 מש כב
 לכ  לוכב \יטוכ6ס לכשל
 י פע 'וכו וככ6דופעי קפס
 לכס בפכ ןוטלרסמיכ. פכו
 וגכט קכלס סע ספ 6
 טקביו גייט ועכטכס סמכ
 ותבטס םכמפק ירק( סבסס
 קולי 06 056 כו תופי ו
 יפוכסו םוכ יקמ6 רזע רי8
 * לע  >ולבע רע ךימע ופכ
 'פ ספ רכז סוס לסקס ןיעמו

 ותככרה קתנת קיל ויכ רילא סורהי םאו איבנה
 ימ יכ :רוארה >רוחכב םיאור ונחנא רשאכ

 קררואכ ולא .?דארו אל זרשולח .ותוארש
 ףלטעב םיברעה יב תראשנ אוקוש תטעומה
 וארי אל תוארה ישולחו תושורח ריניעש מו
 קרארי ?רקזח רתוארש ימו לכ5(5 לצ םאיכ
 לכות אל התוכז תעבשמשה םצע לכַא שמשה
 רועתי הול ופגע כ קחרי םאו וירא טיבהל ןיע
 תרומשב 'ה תניכשו 'ה :תוכלמו 'ה דוככ והזו
 םיטפשמל .ןכ סג ולאשוה סימעפ ךא םוירותח
 ותוכלמו ודוככ ץדאה לכ אלמורטאו יעבשה
 דובכז4 קארי אל תרמאב ןא-קררשמ לכב
 ויקטבנו ותלוגסו ויריהכ לע אלא תוכלמהו
 שי יב סורוקיפאר ררבתי "'סוכו ₪: םהב רשא
 יקלחב העידיו תמזיק תוכלמו תלשממ םיקל
 ('ה/ךלט תרמאב רמאו ) םיףוציה קרשעמ
 ךולמיו 'ה דובכ הארגוךלל 'ס תמפכ רמשי ו0ו כ
 'ה דובכו ךיקלא ךלמ ןויצל רמאל *םלועל'ה

 ךילע

 :: ותוכלמ לוכס סט לדוב דובי סיקעפל ועכט עסילסו
 * ולוככ ץר6ס .טכ למ ורמ(ו
 ס | סימיינעק לכט סכוכק
 ץרפס ס65מ רפ6 סייעכטק
 וכ טיק56 דוככ סס .סכייכק
 לוככ :רמו6 ולכ סלועס לכ
 ככ וקוכלמו ןכו: * "תי מפל
 יעכטס כה וכיינע נטל
 סושנמכס לכ5 וכממ עפופס
 / 5 תמ6כ ך6 =: סויעבטס
 לקע ופכ לר'וכו 'וככס סרו
 ססכ 956-: קלכוכס סתְכְס
 לע * 'וכו סורוקופ5) ררכתי
 ₪ 361 קנעמל ולמ6 ךרל
 ךרלב וגטוי 60 956 יכייכעס
 < ןואופופוליפ סולטב ספקסס
 סיפיככס סתוש ועייקו וכו
 וכ ויס ליפו ורמ6 דע רכו
 ןונעב סיפיככס ןוי יפוסוליפ
 "לומ ןיס ססיקפומו סתשוככ
 םורוקיפ6 תעדו *  'וכו ססל
 ורקסכ "ק יס יטימקב רבפי
 יכויס סורזקיפ6 ועט תולל

 7 7 םופוסולופס לכו 1לקָב טל
 ופו6רס קזוסל וכממ -סלעכו ותומיעככ וכחככ סירמל
 יכע ירביססל סיטולקס סיניעס ןמ םויפס סלעוס וכ
 סחקופ עבטס רקס סמ ןופ6לכ ףוסוניפס ילכדש\
 סי סייקפשס סיכיימנל וכיתבסס ססי יכ ספ ורמסכ ז
 לט וקפמ ףוטת קפ6לעו *טמפס ףלטעס תו
 י'וכו 'ס לוככ וס ב מו טכ פ כ רמשמ סירקעס לעצ
 < > תומס תטלס וסכו וטנעב דק לכד לש וכ סרו
 ₪%\ סקסכס רקעמ 'ט ץכיכטו = *"'סיתוכצפ -''ס דוכס
 סכמכס יפכי תומס םמקפכפכ ל .סוירותס ומסב
 סיטפסומל ו6שוס סימעפלס 056 = * סוכככ 'תוילופס
 לע סירומ סס סזכ יכ סקופ 6 סירמוסס כג סויעכטס
 דוחיב לוככ רי תמפס פלס: = קירעוכממו ודוכב
 סלזי ססילע ולוככ יס :וכו וקלוגסו ויריקכל ס6ליט סמ.
 63 556 סויעבטס סירכדב וקולרסל רתוי קמ6ב סלרי
 3 סב ומוכרכ = תושנלכס :תוסטפ תו ותפכי סספ סא
 לרכס דוכסס ילי לע .סז לכ ץריפ וזכ סיטלפכ ופעילי

 ל + +

 סנועס יכ סול סיס לפ6
 תלוכיסט סכוכס * תעייק תוכלקו קלשממ * סלב סיס
 * ץפס לככ פע לככ סישרככס .עכט .תוכסל תמייק ודוב
 "למקמ סלטשמ [סעכ םיק36ל יכ ז+ ןטיס יטילסב ורנזיכו

 סעודי כב ול שו = :"'וכו סייעבטס סיכסוס רסשכ וככיפו <
 - סעודוו סלסממ ול סיס ל סקס = סורוכיס יטעמ יקלסכ
 ולו לע .סיקפומקו קופרמס ןיכעל .סוקמ סיס 65 רומכ
 525סז ללכקסכו * ססולע וסוכ תל 'ס ןפי יכ וו6יככ

 * ךפק 'ט תמפכ רו 8 : סמשרכ סורוקיפתלו טקעתמ
 לע -סימס תוכלמ דוככמ סעד .ץר6ס סלק יכ = > רכז
 160 רטפו 16 נעל .סרכוכפ סכוילע סברדמ סתוס

 למ6י ותלונסו ויריסכ לע עוכלמסו לוככס .עולרסב
 קיטלקל ןי6ו + וכו 'ס דוככ סשרכו ךפמ 'ס סכעכו קמסב

 סילכוקמס ךלד לפ 65 יכ ק5רמכ ןכסו לכלב ןיכ * 'וכו |
 סתסו יתעדי סקק ר6 *  םורכדס ורק6כ קמסס יקכס

 לע רכסכ רקס סמ קכשס יכב יכפל בנותיו 05 יכ תעמש
 יקל ספ םיקכמכ- יקלכס- סקיעודו .תוכלונ| סכיכש
 ור 0

/ 



 עיבד דמאמ |" הדוהי לוק
 סילכר(כופספ ו6) לופסב 611 =>י כלס ע/ל5ל5 רכלש
 יומו כל ברכ ויוכוקסע ורכד.ךלוסו פסט סלק
 ומעט סוסו סו רק סזכ כקו ססכ סלכ) ס5ככ רפסקב
 לכ תש ופ רפסיו ןיכעמ 16 סיכככס 6 רופסו סעטב
 ןכ ןיכעס תווסבו * סילכלס

 ןה ₪6 ץושס |
 "קפה רילופס-סזל קיפמי 65 יס ןיפל '6לכ טגרומ.תלווב:
 ףכל סע ןיספ סכטסמשוכ רוי ןכ לע = < ד 6טכמב
 לופס 'ע קל טיסת 5) וספק לכל יכ:קפס ןיל םברופ
 .ןכתו 05 ףוסס רופסס טכמ(ו = > תלבד רעל סירכד

 6ססנס טפסמ סז יכ ) <וכ
 יבס לתל ( וז סטס יפפ טכיניע הר ירעבכ שכה לב רבחה רמא [ וכ * רכו\ רקקל סב ןכתי 5

 יש ופנמ דסי סנ סילכד רלבוי \ד רש תוטורתה 6. רופסל ןכתי - לס -ועכ
 רכדב :יתלוו-(מויס רוכדס סיהקפה לע ךומסנש ךירצו אוהה רואה'וארל 2 ןכ '?כ סירבל יכט רטסמ

 < .ףז'כופלו יסכטסמכ סז ןכמו
 ו לכלו מכ: מ רכס
 רכו רס%כ קוקטכ ךירככ ילכסס רודסס )כ לסי סב 3

 רודסס לכ ללוכ טבלומ ויכפל עכוו 6505: = :קמדוקב |
 תכסמו לכוק 05 רטפמוי סמס ר/וכמכ תקס כב סוס
 גרומס רזע ותלב פס .פסססב רודסס לכ לולכל סד6
 סלוקי קכסו = * וכקמ רכבת ותסרי סצ קי וקבק6 סב
 ותפרוסכ בילפס ןכ לע תופרס טברס עמל ולכ6 תעלוב
 וקב טסו סימס 0כומ תברלמ .גשופ 65 וילעלב יכ למשל
 יז סכסי סכססמסיכיע ק6רמ) 65 סכמ6 יכ -* תומלטב
 לס ולכל תוקרס טוס רפויו *  סמו קועמשסל 05 סט
 ןירובסמ רפוי ללוכס םוקס ופויסל סכוכק לוק ודי לע

 וכסמ 6טכ עומפס םוס לע תופלס םומ ןוכתי לע .וכוסלש |
 סיקידכ סיטפטמב לדוסמ סוסקפ ס5 סכידמס ןינעב
 רעש ךרד 3ע דג לכמ רשוו לע סיכקוקמ סיכויכע כ
 סטפ ודי סל סרבוסט .כועכ סיוככה סלטולו כופפש
 טפטקמ סושסכ .וכטי ספ יכ רבו קי יטכס סיטכס ולשי
 יסיטפממ לכלו סוכבד לכמ סרודס לע קורוסל סכוכסס
 טלש יכיפ רסלכ סכסו = * סז ךפסכ סכילמס סיקש6
 ךפס ו5 דכככס סכילקכ סורסימ תק סטכסכ סכזמ=
 כ5ב דיק םככתו םפכב קזח סעול סשעי 16+ סקלוזכ 0
 = סמ טסוכס עבו לוכסיש סמ יפכ קסכס 10"סכס% סוסי
 סזכ סירכדס .ועיני וכ רק ןזו6 טמסל ןכ סלקי 6%
 סכודמקמ סקוש ס(רכ רט סיקלסס יכ 0 = סז כס
 < "י'נכו סו6לוק ויק ולו וכו סכס%ס םסכככ קסקו וכו
 "כפ וכמ6כ *סזכ םו6רס תלעמ לע 2390 סרוס רכוש
 סיק56 יקיסר :יכ ךרדכ ו ויככ סטמ רתסוו לע תומש:
 וכיסימטק רעפמ ןיע כ רעסו יטפכ לככתו סיכפ 36 סימפ
 תוכורק סע פוקוסכ תוכר תוכוקפ ס6רי.דס6 עגרב,
 והרי רוכעכו דוקו ךיחסו ף6קו סיכופס רעפ סככ ןיסו
 קמ ופלכ סירבדס .כטקל דוע רספמו י כע ווכפ ליסט <
 סלפהס וכייפע לכ .לולכ5 6לם .תיסדוקכ רבחס ראש

 לע רופסל לכוכ לו סולק יתלכ .סלכל סכטסמכ ><
 ךפןס .תכווכ סיסתו = *"'וכו סדכל קכטפעכ ל ס(מ <
 וקבלו קו ו6רוק קגרלמ 57 עיגסל [קגכ ןפכ תורו

 . 0 , אאא
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 :לכ |

 ןומלכ .רוקפו רוכז יכ ד
 'גק6 ,לוכלכ 95 סל ,ימכ

 טז תולפפ6 ריכעכ ספ ףלו , * סז רק סזכ כ ורעסכ
 וקו רס6 עכעכ ךרהכ ךשנפי ןידע = * עכעכ ופויק סע
 < 'בטשכ דסי סג .סירבלס יכס שומפמ ןו6 מת 03 יכ
 םוקס וקויספ קס סויפרכ סירבד סמכ תולרל ןיע לכוו
 קנס ךנוקו רפסמירכו פועטס ןמ :לומזכ ללוכ רתויס
 תשנוסכ יכ וכ סכל'ועטס ןמ ורמשו סוכפ קמכמ'בטסמס
 לכטס ךללמ סעות סל .תוטדקסק סכמ תודלותס
 יטכמס רויגקו5 ברעתוט ןויטלקו = :סיכופ סימפב
 תופמס ןקכ :ןי6 תומדקס קקמ6 לע בוססיו ינויעדב

 תתמ% 3ע טופט טופסעו וקדקמ סילכדמו
 סרומס 526 תיכזמס יס ווט תעדי רככו = * ל גרועס
 סיכוימעכ לוכלכקו תקולקמס תובסמ ועובר סכמל
 קמ סיכקו6 סעכטב סיטכלס יכ63 'פ ןוטלרב ולמפב
 לכד 5 .ךכלזי לו : "וכו דיל6- סיטוכו וכ ולנלוסט
 76 לט וקבטסמ %ע סככע .ןוכטק תע לככב יכ "סלט
 65 יס קכסו סתרכקל סרק רט6 רמסק תפוכט וכפל
 9מ5 טברומס רפסל וס םכולכו ףינויעב סכזו סכסוטמ
 וביכס וככלקט סו וטו * סמעורו סלפס רוינס רוכ לע

 ו . :קכק דעו 'ב ןמיפ ףוסמ ==
 רטכוס לכד ףוט ₪ רטולכ וכו סס 6

 עיבסל תוטעמ ועזיילסש םיפוסופופס מ =
 טנקומ 56 סכמסס לווב .יקפס קומלטס קגרדמל
 לכלל טקופכ קז כטסי כ'ג 56 >" סנס דע ומלבד רססכ

 רשא

 וש

 סקקש וכו תוטורטס :סיבועס ינעבכ'סס סכס וכ עכמכ
 יפוסופיפס יכ קכסו ומומל יפככ קסתו גיס ונטמב סרכז
 וכדיב וכתו לומפכ סגטסס די ילכק סתויק סע סק סנ
 וניק36 סל ןכיטשו םויכויעס ססיתוריקסב ולועו סיקבז
 קפק סעוט ועכ סלי לע סייק56 סיכייכע סקכ קבססכ
 ךומסכט ךירכו .* סמט רכזומב תוטולוטס סיכיעס לעבי
 'ם..ירוסכ לע ךוטספ וכ5 סוכירכ סקומכ וכומכ * וכו
 סק סנ ולכוכס 'וכו וכועלק ט6 סיסקפס סהו וישיככו
 חקפס וס לוסס .ןיעק וכ סלרככס מו ורמסכ ג ןמיס
 :םע.י סרושימ סרטו סירועכ סל( יכב לכ ריו סב
 ל "0



 הרוח לק
 ישוע ןב ל ופכנס .ןיכעכו = >* סיקס ןקכ לילפיולוש <

 כב 50 ומ מס סיסקו ןלמ6כ סס"ס 'םילסכ תרכוומס

 ב6 .ןמוש 1 = יץיצי ה \ רמאמ
 לעכל ו ץוכס טפסמו + וישיככו ותל סו ויריסב 5ע
 שכטס .יפכ .תופונמס רלסס-ופכ וכ ל רעס סדיקפק

 ולודט ןיכע ןכ = * קו ופופינמ תקמפ לע לועי בולכס .  וכורכז ססוי כערקבכרלס סקתכס דע 6וסס לועס תיופל
 75 כיכמ .סל6 56 ותנפס רס .לכגוס יכ סלומק סעטמ
 ס65קו וכממ .תולעל :3כז
 על ₪5 'פ ןוטלרכ מישוש
 ומככ ונטס יטוכלס כס יב
 'וסכמכ וץיכמכו גיטיטועבטו
 סניפיס ועבטכ ןי6 'יכייכעו
 "םוקלס וטכ וכו טיכפ סופב
 סויש 5ע סוניסי 631 תובטס
 ןילס ןכו 'וכו ןמדויפ קפרע
 תוילכטס | תוגטסכ . ועכעב
 59 סז ןיסס ישפכ ןורפי םי
 ןולפיס סזו 'מ6 דע וכו .סז
 %36 סלכמ 625 מש ב
 6לכ- לוכב \'יטוכ6ס :5כסל
 ישע 'וכו ככ0 דופעי פס
 לכס בפכ ןופלרסמ'סכ.פכו
 ונכט קכלק סע סלע 6
 סקבוו ביטיס ועכטכס סקכ
 ותבפס םכמשק ירק( סנטס
 קופי 06 650 רכז תופיק
 יפוכסו םלכ יק6 רוע 6
 * ,ע = >ולבע רע ךילע ופכ
 'פ ספ לכו סוס לםתס ןיעו

 77 םופוסולופס לכו 1/0
 וקו(רס לזוקל וכממ סלעכו ותוניעככ וכסככ סירמו
 *כ'ע = וביססל סיטולסס סיכיעס ןע פוסק סלעוסומכ
 סחקופ עבטס רקס סמ .ןוט6לכ ףופונופס יכלו
 סקי סייקל6ס סיכיימנל וכיתגפס ססי-יכ ספ ורמסכ פז
 3 וקלמ ףוטק ספל נעו -טמפס רופ 56 ף5טעס 3
 י'ןכו 'ס לוככ וס: לו טכ פ כ רמשמ סילקעס עפ
 <> תוטסס תשלס ושסכי וטנעב דש לכד לע וכ סרו
 01\ סתחכס רקעמ ס תכיכסו = *"'ס.תוכפמ .''ס דוככ
 סתחכס יפכ: תומסב םמקסכטכ .לל.סוירותס תומפב
 סיטפסמל ול6טוס סימעפלס 656 = * סוכלמב "תוירופס
 לע םירומ סס סזכ וכ סקופ קש סילושס.כג סייעכטס
 לוחיב לוככ רק קמ6ס יפלס:ןמל * תירפוכומו ודוכב
 סלזי סקילערדוככ יכ 'וכו וקנו נסו ויריחכל ס6ריס סמ
 63 טס סייעבטס סירכדב ופוקרסל רוי תמ6כ קרי
 05 סב וכוכרכ - תוכל .תובטפ .'תז ותפסו ססס סל
 לרכס דוכסס ידי לע .סו בכ ריס וקכ סייטלפב ותעולו

 - 0 4 2 6 ן % 2 1 תו( |

 ותככרה קתנת קיש כ רילא סורהי םאו איבנה
 ימ לכי ?רוארה >רוחכב םיאור ונחנא רשאכ

 ;ררואכ ולא .לדארו אל ;רשולח .ותוארש
 ףלטעב שיברעה ןיב תראשנ אוהש תשעומה
 וארי אל תוארה ישולחו תושורת ריניעשימו
 קרארי ?רקזח ותוארש ימו ל5265 לצ םאיכ
 לכות אל התוכז תעבישמשה םצע לכַא שמשה
 רועתי הזל וענע זכ קחרי םאו וילא טיבהלןיע
 תרומשב 'ה תניכשו 'ה .תוכלמו 'ה דוככ והזו
 םיטפשמל .ןכ סג ולאשוה סימעפ ךא םיירותה
 ותוכלמו ודוככ שראה לכ אלמ ורמאו ייעבטה
 דובכזר קארי אל תרטאב ךא-קררשמ לכב
 ויתטבנו ותלוגסו ויריחכ לע אלא תוכלמהו
 שי .יכ סורוקיפאר ררכתי "'קוכו ₪: םהב רשא
 יקלחב הודיה תמויק תוכלמו תלשממ םיקבל
 ("הךלט תרמאב רמאז ) .םיחוציה:קרשעמ
 ךולמיו 'ה דובכ הארנוךלק 0 תמפכ רמי ו0ו ('כ
 'ה דוככו ךיקלא ךלמ ןריצל רמאל *םלועל'ה

 :: ופוכלמ לוככ סט לדוג דובי סיקעפפ ועכט תםיכסו
 * ולוככ ץר6ס לכ 6למ וכמו
 ס | סיניינעק לכט סכוכק
 ץר6ס ספנמ רפ6 סייעכטה
 יכ סיק6 לוככ סס .סכייכק
 לוככ .רמוס ולכ סלועס לכ
 לככ ופוכלמו ןכו: * 'תי מפל
 יעכטס כה וכייכע סלסמ
 סו(נמכס 525 וכממ עפופס
 ₪9 תב ך6 :  סויעבטס
 לקע יפכ 3כ'וכו 'וככס סרי
 ססכ 956 + תלכוכס סקקכס

 לע .* 'וכו סורוקופ5ל ררכתו
 ₪ 361 סנעמל ורק ךלל
 ךרלבונסוו 55 /950 יכייכעס

 סיפולכס סקוש ועייקו וכו
 "שו ויס וליסו ורק דע רכו
 ןונעכ םיפיסכס ןוי יפוסוליפ
 "ומ ןיס ססותפוקו סתץוככ
 םורוקופ6 תעדו *  וכו סס5
 1רקסכ 'ם "יס יטימסב ר0בקי
 יכויק סורזקופ6 'ועט תוחלל
 סנועס יכ סקול סיק לפ6

 תלוכיסט סכוכס * תייק תוכלמו קלטממ .* סלקמב סיס
 * ץפס 5כ) פע לכב סישרככס .עכט .תוכטל תמייק ודיכ

 ךילע

 "דמקמ סלסשמ [סעכ סיקל0ל וכ זי ןמימ יטינפכ ורמויכו
 סעידי כב ול םיו :"וכו סויעבטס סיכטוס רסשכ וככיפו <

 < סעידוו סלמממ ול סיס 55 סקס * סילוכיס יטעמ יקלסכ
 ולו לע .סיקפומסו קורטס ןיכעל .סוקמ סיס 65 רומזכ
 52%ק] ללכקסנו + סקו!ע וסוכ תק 'ס ןמי יכ ןו6יככ

 * כו 'ס תמפכ רמו 6 : סספרב סורוקיפתלו טקעתמ
 לע -סימס תוכלמ דוככמ סעד .ץר6ק לסת יכ = * כז
 וקט רקפו 16 קלעמל סרכזכם סכוימע סברדמ סתול

 למי וקלונסו ויריסכ לע .פוכלמסו דוככס עולרסב
 קיטרסל ישו :'וכו 'ס דוככ סשירכו ךפמ .ס סכעכו קמסכ
 סילכוקמס ךלל לט 6 יכ ס5רמכ ןכסו לכלב ןיכ * וכו
 סתסו יתעדי סתש ר₪6 = סילכלס ורמסכ תק6ס יקכס
 לע רבקס רומזס סמ קכשה יכב יכפל בנותיו 95 יכ קעמש
 | ותפוז סלכ6י םיקכמכ. יקלכס- ססיעודו .תוכלעו סכיכש

 וובה

 | = ןוי/יפוסופופ סומטכ ספקסס



 עיבד דמאמ | "חדוהי לוק
 סולכד(רופסס 16) לופסב 61ו <> כלס 5ע/ל5ל0 רכלמה \
 שינומורכל כרקכ ויקוכוקסע ולכל ךלוסופסמ סל6ק וב |
 ומעט סיסו סו רק סזכ כקו ססכ סלכל ס5ככ רפסמכ |
 לכ תש ו רפסיו ןיכעמ 16/ סיכככס 6 רופסו סעטכ \
 ןכ ןיכעס תווסכו * סירכלס +
 וכ * וכו ר0פ5 סכ ןכתי 69 |

 16. לופסל ןכתי .6ל0- ועכ \

 ןה שיש ו[שס \
 "קמה הירופשיסזל קיפמו 65 יכ-ןיפכ לכ טברומ.תנוזכ:
 סכד סועע ןיטפ סכטסמסיוכ רוס ןכ לע = < " 6טכמב
 לופס יט קל סוסת 65 כומפק לכל יכ-קפס ןיס םגרוק
 ןכתי 65 6וסס רופסס טכמלו = = לכד רטלכ סירכד

 קססכס טפסמ סז יכ ) וב
 יכמ 695 (  וז קטפופפ םכיניעזר ילעבכ סכה לב רבחה רמא |

 ן ולנמ דסי סנ סילכד .רלבוי \לרשק+  תוטורתה
 רכלכ .יתנוז-(טויק לוכדס םיחקפה לע ךומסנש ךירצו אוהה רואה'וארל 69 ןכ כ סיגל ימט רטס)
 קק'כיפלו יסכטסמכ סז ןכת+

 9ו5כלו ופכז מ = רכסקס5 |
 רכז רסשכ תוקלכ ךירככ ולכסס רולסס לכ לסי סב כ
 כודסס לכ ללוכ גרופ ויכפב עכו 6505 = + תמדוקב
 תכסממ לכוק 6 רט6מו" סטס ר"וכמכ תק6 כב סוס

 םגרוטס רזע יקלב קש פסססב רודסס לכ לולכ5 סד6 =
 סריקו הכקו = * וכממ רכב ות6רי טנקי וקבס סב
 וקפרוסכ בילפס ןכ לע םו6רס םברס )עמל ולכ6 קעלוב
 וקב סו סיקט לרומ קברדמ נפות 05 וילעלכ וכ למ6ל
 יקז סנסי סכטקמקיכוע ס6רמ) 65 סכמ6 יכ -* תומלפב
 5506 ולכל קורס שוק לפוי) * סמו קועמפסל ל סע
 וילוכסמ רפוי ללוכס םוקס וקויסל סכוכק לשות ודי ל

 וכסמ 6סכ עומפס טוס לע פופלס םופ ןוקתי לע ולוקלע |
 סיקידכ סיטפסמב ערדוסמ סוסקש ס[ סכידעס ןיכעב
 רע6מ ךרל לע דכ לכמ רסוי לע סיכקותמ סיכויכנ לכו
 סטפ ודקי קל סרבוחש .ליעכ סווככק סלטוקו כופפש
 פסקל םושסכ .וכטי טס יכ דנו קי יטכס סיטכס ולע:
 יסיטפממ לכלו סירכד לכ5 סרודס לע תורוסל סכומסס
 סלק יכיע רטסכ סכסו = * טז ךפסכ סכילקס סיקתשו6
 ךפס ו מלכככס סכילמב סורסימ םס6 סטכסב סכזמ=
 ב5כ דימ סככקו םפכב קוס סטול ססעו 16+ סקלוזכ סו
 סמ (טוכס עבט לוכסיש סמ יפכ לכס ופיסכס6 סשולסי
 סזכ סירכדק .ועיני וכ רטק ןזופ עמט9 כ סרקי 63ש"
 סכולמקמ ספו6 סשככ רט סיקלסס יכ 0 < טז ס6
 < "י'וכו סישלוק ויק ולו וכו סכס%ס ססכככ כקו וכו
 'כפ וכמ6כ "סוכ ופרס תלעק לע ע3ר0 סרוס רככוץ
 סיק36 קושר :יכ ךרדכ .51) ויככ סטמ רתסוו לע קומש:
 יכיסימטק רעפמ ןיעכ רעסו יטפכ לככקו סיכפ 56 סימפ
 תוכורק סע פוקוסכ וכל תוכוקפ ספרי.דסק עגרב:
 והרי רוכעבו דוקו ךימסו ףלסו:סיכופס רעפ סככ ישו
 קמ ופלכ סירבדס .כסקל דוע רספמו י כע ווכפ ריפסס-
 סלפתס יכיינע לכ .לולכל 6? תיסדוקכ רבסס רט

 דע רופ5 לכוכ לטו סולק ותלכ .סדכל סכטסשב > <
 ךפמס .קכווכ סיקתו = * "וכו סלכל קכטסמכ מל ס6מ +
 וקבספו קורשרוק קגרדמ 57 עיגקל [יקגכ ןפכ קורוספ+

/ 

 :ללכ |

 ןומלכ לוקבו רוכז יכלס = רש
 יגח6 ,לוכלכ 5 \סל6 ,יככ

 טז תולטפ6 ריכעכ ספ ףלו , * סז רסס 36 ורע(כ
 ₪וסו רש עכמכ ךרדב ךסנפי ןידע = * עכעכ ופויק סע
 כטסכ דסי סג .סירבלס יכס עוטפמ ןו6 05 65 יכ
 שופס וקויסל קס סייפרכ סירכד סעכ תורל ןיע לכוו
 תקל ךכוקו רפסמיהכו פועוטס ןמ :לומשכ ללוכ רויס
 תונוסכ יכ וכ סכל'ועטס ןמ ורמלו סיכפ קומכמ'בססמס
 לכעס ךללמ סעות סד6 .תוטדקסק םכמ .תודלותס
 ינכטס רויטל ברעתיט ןוימלקו = : סיכופ סיכפב
 תופומפ ןסכ :ןי6 תומדקס ןקתמ6 לע בוססיו ינויעדכ

 תתמ5 לע טופס טופסעו וטדקמ סירכדמו
 סרומס 596 תיכמכס יס ווט תעדו רככו = * ל גרועס
 סיכומעכ לוכלכקו תקונקמס תוכסמ ץועיבל סכסל
 קמ סיכקו6 סעכטכ סיטכ(ס יכ 65 'פ .ןוטסלב ורמאב
 לכד .ק5 .ךכלזי 5לו : "וכו רול6 סיטוכו וכ ולנלוקמ
 סל לט וקבטסמ לע קככע .ןוכטק תע 3ככ יכ * סלט
 65 יס קכסו סתרכקל סר6 רט% רסק תפוכט וכפל
 מ% טגרומס רפסל שס סכילכו סינויעב סכזו סלסוטמ
 וביכס וככלהט סו וטו  *"סמעורו סלםס רוימס רוכ לע

 | . :קכק דעו 'ג ןמיפ ףומט ==
 רטכוס לכד ףוט ₪3 רטומכ וכו סס 6

 עינסל תוטעל ועזיירס6 סיפוסופופס :ןמ =
 סנלומ 56 סכמסס .פלווכ יק35ס קומלפס מבללמל
 רבדב סקוחכ סו כטמי 21 526" סכס דע וכרבד רטסכ

 ז"ןמיס

 סקקמוכו תוטולכטס סיכיעס ולענכיסק סכסיכ עכמכ

 "ופוטופיפס וכ סכסו וכומל יפככ קסתו'ג יס ומסמכ סרכז
 וכדיב וכתו רומלכ סגטקס די.ילכק סתויק סע סק סב
 ונס ספ ךכיטשו תויכויעס ססיפוריקקכ ולועו סיקבז
 םקפס סעיפ ומכ סלי לע סויקל6 סיכייכע קמכ גטס

 ךומסכט ךירכו * סמש לכזוטב ת\טולוטס סיכיעס עבו =
 'ם .יכיסכ לע ךוטספ וכ5 סיכירכ סקוץכ וכוטכ * וכו
 סק סנ ולכוכט 'וכו וכועלק .רטש סיסקפס ססו ויזיככ)
 חקפס וס יס .ןיעס ו סלרככס מו ררמסכ ג ןמיס
 :םע.י סרוסיינ סרטו סילועכ סדק יכב לכ טריו קוקס

 ו 0



 רמאמ = תרוהו לוק
 סירכדכ לעופס .שרוס .ימס6 'וכ) פקפקמ ומפלו
 סרוס = * 'ג ןמיס לוכמכ סי6וככל סי6רכס סוטנרועה
 דתעב\קר ן[ז לככו סוקמ ל5כ סכי(ט סתבסכ ןיכע לע
 לקיסס-סע וקו * רפכפיפ וכ דסויפ סוקמכו סידסוומ
 תוסבס 'לז סוקע לע ורושיב
 רגע קמסו לכזכס <קספב
 'טוכק תעש ול תויס ילכ לע
 קתעו "קמפ וכיוכע סילסקל
 יוכורטס ק6 לי קוק קמ
 ןטכ כ ורכד .סכ 6לקז
 56 תע לככ סבי 0 סקפקמ
 ןפו6כ .סתו6 קו5ר3 םמסס
 סולע ותפוז נלוקל ול ןכת'ש
 תלוכו יתלכסו * רכזט מב
 .קנפקס יפוקדכויכע.ןי6 סו
 תכמ כג וס לכ6 לכל
 יסטכסכ וקביפיו 6[! עכמכש
 תש :גיטיט לכ. עכמסס 6

 : * קורספש יקלכו תועכעש
 יס .5ל סויס .תותעב 6
 ותל | ותוכל ל
 וקו6לס סלילכ ף6 "ופוכמ דע סוס סרזמע סמוי דועב
 ותרוכנכ סמפס ןיאס סויס תוקע לע רפבתי'ול תעכומב
 סמ יכ ' ןמיס וכסב רכוט כרעסו רקכס תותעכ ופקתז
 יטיכק3 ןיע לכות 5 פמטס סנעס +4 מיס סזכ רש
 סתוכז תנעכ 55ם ל25- סתוכז פעכ ספ סכקק רכס ו6
 " סווס ןמלתעב וכ 'וקכס סו5 םיכפ רוכמיו- וכרוזת ןיע
 * !טכס רפל רתוי ססייתמ .ןופ6רס רופיכק ס3ומז
 סירוכ :תורעמב 6כי5לט 'וכו סיפקפכס :תומוקמבו
 סכזו סטפ תסכככ סרויס ןי6ט :סוקמ רפע תולקמב%
 רפ סיט תו6זק מטס :תיילרכ סוק קפל סרקיס ועכ
 כופכ סקפס ןכ .* ךכל סייופרס וקעטורמוקמ סתייסרב
 * וסלקי וסיסנ מפס לוסכ קקפק סרקעכ וכו יקס
 תת ףיסויו'ג טוס סרופיכ סלק רככ ספוככס תומוקממ

 : סיכטמכס וירכדב סקיל ע לופיכ קכ
 סתזפ כ 'וכו ךתו6 סול יכל ןכס> ה ןמיס

 ירס = * תומוקמלו ,סועס סיכפ (פוכ |
 סמכע סיקיופמק סל "וכו .תועסס יכרב סדומ סת6
 סיזוסכ תומוקמסו תועטס ןיכע .תעיליב סיככרב
 סזופלו ד ןקעשו ןמוקמ יפל ססוקמ סילעופס סיככככ
 ובלו ופיב כ לכ לע | ןופלכ  .ברמ סוכר ןופנ סיסי
 יסינםומס סיכככס 50-כמומ ןו3ספ 1336 ןוככסו * ךלמק

 * ותוארל םהב חכ רשא ונומדק רשא
 קרילע הרויושמשה תיארל לכוי אל חקפהש
 ול ענמקר הילא הטכהב והיגישיו ותלוז
 זרומזקמבו סויק ןמ סיתענ ((סכויה תותעב)
 * םהילא תחרוז שמשהש םיפקשנ
 האור םהב תומוקמו םיחע ול שי יקלאה רואב
 לכ תר\לפתה תותע ה םיתעהו אוהה רואה
 תרומוקמ םה תומוקמהו הבושתה ימיב ןכש

 : האוכנה

 "ךתופ+ ?ראורינת ןכ סא ירזוכה רמא תק
 'ועשה יברב הדומ התאש

 : םיזוחכ תומוקמהו
 תונוילעלשישלחוד וגא כו רבחה ךמא 995 9% הטנסל טקפס

 קרדוג ךןא תויצראב השעמ

 ט ח ןמיס | יעיבר
 56 6 קעמס סתץו עדי ספס ייכ פומוקמכו כועסב
 וכככ סעכטע דקל סוי לכ קלסת קל6ממ םיווקס וססי
 מקכב :ןופ6ל סוי תלספכ יכ ם5נכ סלק ךרד לע כל
 :תועט עב ףוס דע .רדמס לע ןכו סנס לוסמק ספסס

 טסוקס דע .סלילפ רווחו
 תפסקב >סככל5 .סכלמתס
 םכוס סכוס ןכו * כ סוי
 סעס רחש סעפ ועסכ ךפוק
 בכל וכטלטס לבלתי ןככו
 סויק תלסתכ סכמ דסק
 ןקכקיו רוקסכ ויכק דסו לכ
 לט6 תומטכ סימיס תעבטל
 'תיכ 'יתרטמס .תעבסל ושרק
 :תולילכ סקסו " ומוי םיס
 טלטכ רדמ לע .כפוכ (יה
 .ןוכעלו 'תליגס קרזסכ סלק
 יסיקעס לב ייולנ תומוקמכ
 תומוקמ לכיזוקס וקלסס סמ
 " יפולומ רשע .סיכשל .כופיס
 %6 ץיפכ סרטזמ ספוס יכ

 הכקכו :סס) ילסז כז סוקמ -
 יסכידמ סעו סע ירח קומסכ

 לתוו דק .לזמל דכעושמ סת יסוקט סכקו סכילמו
 :םי סיכפ 6וסמ סכ רכס ךירכדל סנ קכסו = * ותלוזמ
 תעד 16 סזכ תוטכל ךכל ךחיקי קו תועפלו תומוקממ

 + :סיזוקק

 בוקכס ולסו | *"וכויסיפול וכ י:) = ט ןמיס
 בגי וגו סיונ ןוינע ?סכסכ וכעירומ

 צללרס רושיב לבו = = שם וככ רעסמל סימע תולובב
 רויס ט ל6רשי יככ רפסמל סימע :תולוכג סיקק לוקס וילע
 יפל סט + )קכמ סקוכר(כ סקיתולוכ גס סזכ ןוכרסו בז
 לע יכ' סטו קמו סמושפ סידחוימס קולומס קלפזע
 סמ כקכ רט6 ערס .רכוס תיכמ סיסוקלק וילכל ןזכ
 ךןכו סיכיכול זמר ךיבס 56 וכ וכועב ןובכסו וכיז6ס'פ

 ומכו

 תקפה ןכ

 פס לכל יכ ךיק36 ק לס רפלומכ סעטסו * ךיכקז
 פמ6כ !6רסירכב רפסמל סעטנ = * קלעמל קלס סטמל

 וקו לוככס (םככ סקוקס דוכוכ6 כקעי קרוכיכ
 ספודגס')עמה 6יכ וזו ומע 'ס ק5פיכ דעסו לודב דוס
 = ומ 6 וירכלרכיסיו = * בע וכו יוג 5כ5 ןכ ספע ₪
 וכ 6וס ססוכמ רכל * קל לפ6 ורמפכ ןכקת[ו פ ךיכפ
 רע כל נע ₪ ןכו לופו עודי בככ סעו סע לכל שו
 גו סנעוי ס ויק סוד ב סלעמ 3(רטיל ספ סו ריעו
 וסכקס רעו *.29. *'ק קנקכ לטו סכסו 5 ככ
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 ןידס ןמ ויד'מול "יפו וליפס קכעט ת%ו/ זו ןמיס

 "כי ותנסס ל סלע ולכטכ קכפיטסך5 |
 סוס ת6 קעדל סוכל סימורמב ןתכ כס יכ זסכ ופכ
 * תוכבלכ בתו וקכסץו וסרומ סככסל קיפסי סתעד יפל
 0% סמכ סיכוי ןויסכס סכמל ך6

 וטר ח  ןמיס | יעיבר-
 תק6 תעכ ויכפל וספיפי\- ילכפס 6וסס- לדמס לולכי-
 6קספכ ךלמק סכריכזי רט0-ודסו 05 סרכוקמ רועכ
 םגרסכ .ילולו ולמ6כ ככ סז/ ר6כמו סכסו = תכסמכס
 *וכבססכ זמר טפקו זוכו תרדתסמ ןכו וכו 55וכ 6וקס

 סמ 35 סכסקקק תכסממ
 50 וססכ| תלעפתמ | ףיס
 תוקלכוכס .עוסנכומקמ סד6
 סל6ק םפכמ סרכ רסקו 1

 'קבקיסזמו* וכו סרו ץיסיכ |
 תופס ויס סנס לע 65 יב
 תוניעומ קכ סכסה וטנרועק
 ס = סיככסל סיניסמל מ
 300 >סכלב הכס6קו 6רועס'
 6יכ וז = -סכסקמל ןימ6ת
 תומסבק תלעוקל םיכס סמ:
 וכ סכהס .קו6רמכ .ללככס
 ביטיס סד0 לבוי 0 וידעלכו
 65 טז. לכמו יו6לכ ותלכסש
 קכק6ס תלעמ .תוכקל לכו*
 :רטכתיס ומכו פריס

 וק קטכ * רלב:פע קרכקתש-
 ומיכסמ ססל סוס יב קורוסל

 'פסמ ןוס6לכ נצנלס כקכט. ס'פוסולופה תנעטתאז = רבחה רמא =
 שפנמ, הארג רשפוו

 זרוחוחפמה אצמהב האירי איה יכ םדאה
 רפוסי רשאכ האירי הניאש המ. תושגרומה
 הפיה הרוצה תבהוא איה רשאכ םהילע הל
 רפוסוטכ כ ררפסישכ תבהוא ניאש המ.אצמנה
 יב רמאיש םכחתמל ןימאח לאו | *הילע
 לכ לא עיגיש דע רדס לע תרכהתמותבשהמ
 רבלב ולכשב זרוחלאב םיכירצה םינינעה
 ןוימד- תואוב שגרומ לא ךומסיש יתלבמ
 תומדתמוא תוארנ 'ורוצמוא בהכמוצ תולממ
 וניינע לכ לולכל לוכי ךניאש זרארת אלה
 קולו ?דאיוק יתלב הדבל הבשחמב ךחלפה
 ;רבשחמב לשמ ךרד האמ דע רופסל לכוח.
 'יניממ האמה היהת כא שכ רובד אלב הרבל

 :ספנק5

 3כמְסַפ גי קרפ ויתוקסלע
 ומ רפסמב לק וס סכקכס
 קנלכמק תויטוב6ס ועידיקס
 ךו קמ פכקמ סחנק.תוכלוק
 פמבקס יב סקוכקו ,תומלסק
 סיקנקס כייכעמ סוכמתספס
 עגרדִמ . תקל. סתנ<. סקס
 וברק ומבססו הוכו ומלסס.
 תומלפ סקנ, ןכ. סנ סק

 ןוימל תוסרב
 פכעס סכוכס * וכו תולממ
 ולכ םנרומ: רבדל ךירכ 6וס
 ומסרכ.קולמ .תומד רמ(ת-
 וקכ סיסי למוק .סזיקכ
 ילעב .םוסע* וב. ולנרוסס
 וכובו .רס6 .ןורכוס כפל.

 ספ טקק 32 כס ירחפע:סושי
 | סיסתמ סבטסנ תילכסש
 תוכוכ .תוק06ק 5 סיכירכס .סוכייכעק לכ תענס ססל
 6וקק רכדס-ןיעמ סגקומ 56 ךומס יפכמ דכ) סקבטסמי
 סיעקתו רסס יפכב סתכסממ 6ספ וכממ רמ6 לכסוומ:
 ברקכ 'כתי וקבסלו ולרזמ סככי דע ןוילעק לכטומס 6
 'קספס ףוס דע סילכדכ ךסמקב וכעמט וז סותסו * סכ5-
 * רבד כוס ןמ ןווכ ןסיקסבו קכטמכס 0קספס סע. תקזש
 רכסתקס סבססמל 6 טנרומ .קכימס יתלכ יכ תקל.
 סלעי סמ למל סיפלקקמ- סורבל םלכסקמ רלס לשי
 םיכייכטס לכ. קלכסס 36 עינוס דע סרובס םומילש
 טז סרוסו = * וקכסלו ופכומ קוכק3 תוקלסכ סיכורכסי
 הזכ (נויכ לע סדימעק יטוק סקמ- רקכתו סילממכ
 סבכומ רזע ו5סשעי 63 05 לכל סכמקקק 'ע תועילסב
 תוכמב.טיס לכו+ 5 סדכל סכסקמב ימ תיכסקו *17נכב>
 רוכעכל .תוקלסכ  םיכירכס סיכויכעס לכ תס6 קבב
 יופרכ. טז סלטי 65 רסס ויכפ לע/ותבסלו וקלי סת
 מחק ספקסמכ ויככ לע יכוטו 197ב.לכ ריכעסכ סס יכ.
 סכק6יכ:רבקכ רכזפ רבפקמס קבטקמכ ללכוי 21 סז%
 לע וקולכקסכ- ידי \ע ודסו סלכמל סכקקמק:לכוי 5
 רמל טגרומ 927 ספ סיסי 5 05 0ז לק סזכ ל7₪

 ק : קכפקְס יקנח לככ סנוככ סילטקל 59

 תולמ תוכומש. סיכויכ-סקל.

 16. :ססיכ:ע 73 01 ץע.
 תוכוכמ 16 -::וידבווקפמ לע וינפל תוכס קיס'ס- בתכמ
 55* תוטדתמ ו6-. :פופוכמכ ןפומכ ופריס 57: * ורב
 לבסו ופיכמב טפמ סל ןוסם . תורוכ וכוימדב ביכריש-
 * סלכל תקפסמ קזכ  סכטסמס ןיש רקטקרס6 ךלוס.
 -ןטגרה וקזו ספס ןקטכוס וכ. סבל קולמכ ור מסס רמו
 כפוי 65 ובו תולממ ןוימק ושלב סנקומ 06 רסס פעלו
 תוסנרומ ןתויס .דכמ ל יכ ולמס 06. קוסרכ ןיכש
 וב ןכתי רט ללכס - ועו 65 סבעמלו סיתפס תעכסב
 6נמכ תולל ןושנ יכ תעדו רכבו = * םממ סולל ןול
 סעס לכו רמי ןכ לע- יכ תוטנרסס לכ לג5בותכב
 *סתלוזו לכו ומעט וכב סול קשר - םולוקכ ת6-םולור-
 סקכל בטקמכ 200 ורמ6 דכמ יפכס בורק סזס רוסוכסו
 "וכו ךקלפת .יכייכע כ ל:לכמ לוכי ךכייט : סלילק.יכ

 סי םכ
 כופ סירס סד( ןונכ = * סופנטקמ סיבימס קלמס סיס.
 לכלכ קו כטקמק 6טסה ןכ 'סוכימ בוב יכ םקלוזו רטכ
 סקס כוכייכממ סרומוסכ סקכנלו = ""רפבמ לולכ)
 ןוגכ קוט סוס קל: רכב יכיל מכ 35 סכוכס סוסה
 סיכת כקלוז = * סירפע *  רכע סכמק * סרטע < דק

 סיעְכ

 םיפלחתמ
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 כול 360זב ןווכו = + ופפכ סיכייכממ תלכוסמ למס <
 תלוכיסו סלודבק ןיכטכ .תוקל9כ .סוכירכס סיכייכעס
 ולכד סייקלו ךומסכ רוכויפ סקוזו סמכסקו תוכמקרקו
 רכס סד6ס 5ע 76 ספקי טנלומ-תפוו כ סדוקס

 סיכורכק סיכויכעה לכ 6 עיגיס לע רלס 39 ותכססמ |
 ף סוס "כו ללוכ פוסט םנרסס יטופו : רוטב תוקלקב

 ₪וסס רלסס .תסק קככ לולכנ ידכ שנלסס ךרוכ קוכ <
 'םיתופוכק ןוימדו ודנפפ פוכככ וטברומ'כוימד 'ע ינכעש
 :תכסמכה 6קספב ך5מס'מ6מ פמבוד סזו סכויכו רוכדב <

 6רומ תסככה ךרוכ5 דסי סב םי6רכס סכילעס יכיינעב
 ר0:קיט ומכו וכלכזט ומכ גיסטס ב53 ותבס(ו סימש <
 וכ סכוכס י'וכו 6יככל קרדתסמ ןכו = : ביס סמכ דוע <

 ךרכפי ויפודמ לע וקרויט ספ 5כ יככב ול ס6כי ענרב
 ומכ לקשתמו רכסקמ רדס לע וקבטסמכ סתולעק5
 וטפנכ קוק ספול םדקתי דקי סנ סקפקפקכו סלקס
 ומכ "וכו 15 ק0רבכה קרובק תלול מ: סלרילו סל
 ולס תולונס יכייבע לכ סבלו "'ג יס וכרכ 3כ ר6בתכמ
 סלכז טלקמ סיל6תס קנטק 56 סס סיליעומ רכזי רם6
 קמנדקס ןילכ ופכוקת רמוס יקלכ ססב ללסקט 6
 ימילטכ ךיתעדוס לס%כ יכ סדפקס סזכ ןישו * לוקיוס
 .לקככ רתוי רדוסמ,וקפב ןיכעס סיסי רש סי ץ*ןמימ

 'ןכוס5 יכ ןודככ 6וס רטלכ ותעסו ומוקמ יפל\דוסמס ןמ "
 רכזס ומכ דקס ענרב סו6פפ תולרכ טס םובטסס לכם
 סמידקס ןודו נימוס רדסנ רדס ינכט ול סיס * ימעפ *

 תווסרב ורכס ס56 לכ סכסו סכייכעכ לטכתכ רוסוטס)
 < סלי לע רט6 ךרבקו וורת תקמ6 לע ודימעסל (יבכס |
 סלשיככ דמעמו = :וקבסשו\6רומ קגרדמ 55 6סכתו "

 סז 6 סג * וכו סיעכככ ויכפ!(סיכ6לקקו (כ) סיכלמס |
 טד( יככ 5כ וכ ותשוככ ןיכעב (יככס סרי סז תמו
 יתיסר דע ולופיו וערכי ויכפלו וכתיכ ל6 דיכ סיכ6למסו

 וכימימ וי'ע דו סומסס בכ לכו ופסכ לע כסוי' 6 *
 15 : קסס בורמ וינע ומס ויעמס לל * סוס : מסמל
 ביכויס סמלפכ תיכס וומ6 סלרכ רככס ימ5 *תיסילש
 כוזק'סיסס סכוכס "וכו סמלפל כטסכרככו :ךומסב
 סיקנ6 קולרמ גיטקמ סמ 76 סלועמ סנרלמל ויביעב
 ויט ס6רכס עידוקמ סמכ בוקכס ןיכע וס סזיכ סימעפ
 .:וינעב לכל בוטסו רקי רכד תעדוסכ נילפמכ סימעפ

 : סזכ שנויכ 56 לכ | * סוכ 6
 ופכטסמב ףוסוניפס עיניס *סזןכת 6 ןמיס

 סכטקמעס יכ | :קשוכ .סכוי'ע גרדמ 6
 סומס 6רק יכס \('וכו רופסכ סכ)) וכו רופסב 656 סככיס
 ו5 כטקי סל6 כל רפש סיכר תוכוכטק סט לע קכססמ <
 סשכס 50 עודיס ןמ תילכמ סטקסכ וקכעקמ טטוסק+ <

 רכדמו 0

 , השט יעו ב3
 שגרהה ילולו ס קנטכ סיניינלל 5 (םיפלחתמ
 תרונוימדב ילכשה אוהה רדסה ללוכ אוהש
 תוכנל ץררדתסמ ןכו ללכנ היה אל תועונתו
 גתמכהו .ותונמהרו ותלכיו םםיק\אה תלודג
 ונניאשו ותוכלמו יקק'קו ל ותודימתו ותויחו
 ותשודקו זתודחאו וללכירע לכהשו לכל ךירצ
 תתלודגמ דחא עגרב סוא -פ ואור אוהש המב
 ?ררדהו ;רדוהוול זרארבנה -'הח הרוצה
 ףיכ תרלוכיה לע םירימח םילכהו ?רונוכתהו
 ?קרבהו חורהו שאהו'פולשה ברחהו'וטנה
 .אצויה רובדהו ורמאמב סישמשמה םימערהו-

 .היהיו היהש המ תעדוהבו תור הזאב םהיניבמ

 הינפל סיכ6למסו 5 .םיכלמהו טדא ינב ד;עמו
 םהל קיפסי ותאמ סהיכרצ לכ תאיציו םיענכנ <
 "ובגה ריבשיו פשה היכגי תמואמרסחי אלו =

 ססי36 כ םי קרא ארקיו ' םיבפל רנימי טושפיו

 לע סעכיו ףנאיו *םיקלאה סחנו בושי עדו ימ
 ףלא וינפלו ןיכלמ םקיו ןיכלמ הדעיו םיעשרה
 < קדזל קדמורהו הדז לכ מוגו הינושמשיזיפלא
 'בהאהו רומה סנכיו ךחא עגרב איבנה הארי

 וייחימי לכ ךלוהו *ויוח ימי לכ ושפנב םיעוקת
 היינש םעפ וירא הארתיש שקבמו המוה'קשוה
 לודג רבדל ;רמלשל בשחנ רככו תישילש וא
 וילא הארבה רטט וכ 5 ררמאב םימעפ י-שה

 ותנובתב הזכ 5 ףיסוליפה עיגה יתמ *םימעפ
| 0 

 .?רבשחמה יכ הזןכהי אל ,ירזובח רמא ו
 םירבד רופסב סא כ הנניא

 םירבד ינש ראהל זהב ןכחי א טילכדס ריפסכ כ
 לולכל עמושל ןכחי אל רשפא היהי ולאו ודחי
 םכתוא קדאונ רש 4 ביקלחה יכ דחי םבתוא
 תצל תחא העשב סיקנקו כ היש גאו הנידמהמ
 'נידמב'כהאה הסנכנ הנהו * לורג רפס םלכסי
 .םיארוק ויה וטו * דחא עגרכ יבלב האנשה וא
 ןכש לכ ישפנב סנכנ רוה אל רפסב הז ילע
 ןמ קרגעגפוש זרמכ .תררברבתמ זרבעתמהש
 ףכדזי אלו ומדקש םירבדמו ןוימדהו תועטה

 זמ ! םלש רבד הל
 רמא ז



 סרוקס לכלל ו םי(ס לועב
 רפ6 ועכע תעכו 55כ ךכל
 קוכי ל 15 סחיקכס סיסק וב

 עיכמס טילפק ףוס ונכק ו0 |
 קנקכסט תסת  ץפק:לכל

 לימ תרדוסמס תיימומטש \
 'וכו 'רוכיס קלסתכ סיק6₪
 ופ ורמ5 קדככ סכסו יכ'ע
 סמ תוסל5 ןי6 יכ רכה
 ך6 ולנככ סיזוסק ור
 סכתסס יסכנתס סע טפזץב
 :יכטמס יכ סלוכ ך6: ורע(3

 סיוסק (יכמס לו יכפמ 6כ)

 יעבה המאמ. = תרה לק =
 סויכמ 36 ךופמ .: כ 'וכו תוכויסכסו סולכסה ןמ תושב == קע סימטס תסתי ץפס )כ3 .תעו ןמז לכ סדק לכמ
 ליב סלכקס ךרלמ ותע די וכנקכוסט + תיירות תיק55 = סדיקעס 1עכ .ךרד לע ולושיכו 'ונו תומל עו תל
 'פ קכס ) :36ומט רכוט סמל ןווכו == סזוס לכ ופיככ לכ = \ ןימ סזיאע ססול6 סיפכ6ס ועעזכתי רט םירבדַה לכ יכ
 ייברבו תבשכ דב תויקל יו6כ סוקסק ןמוט (ןיכפמ 7 יולתס ןמזס דנט תיעכט קערכסו סיטכסקל שי ויסיט

 ןמיס

 לכא לגלגה תמחמ דספההו היוהה יכשמה יכ
 םכתוא םשהו סכילומו םגיהנמ תאמ תורוצה
 יתלבמ'ויוהה ןמ ץופחי רשא לכ תמקהל סילכ
 עדוי ת\והש ןעוט הזוחהו םתוא קלחל עדנש
 רוזגנו הזב ותוא"שיתכמ ונחנאוןיבהלו קלחל
 םכחה ןמ צמנ םאו הזל גישמ םדו רשב ןיאש
 תריירות תרירלא המכה לא ךומסרבד איהה
 תמכתמ'זנש המ לע ונתעד חונת הזבו והלבקנ
 םירובס ונחנאש יינפמ וניתובר ירבדב םיבככה
 הנה אל םאו תמא'והו יהלא חכמ בּוקמ'והש
 םהמ םייתטארתוי םימשב'ולרוגו תורבס ולכ

 ו ּט

 6ילע וסקס! * קכס ברעכו
 6קעט ומ תכסכ 6תלתב
 סיל6מ מייסד .סוסמ 5
 סיר(6מ לומס יפ | *יבווכ
 3ומ 6וסו תוגיז וכ טקפמ
 םּויכערופס לכ 5ע  סכוממ

 וסר סקפ סיפק תונוזסו

 * סיז םפכ ןכירק6לכ סלל
 יכ 6ו0 קוס םיטסס ןיכעו
 ףיקקמ סיל6ט לוע .תויקל
 %ש קכופ(ל סעסכ .וסוזפ
 ףזוק  עכס לזו 1 סוי

 "3:00 תרוס רלס לע וסומטל
 ורכד לוקו וכו לספטסו

 - 36 ורמסכ [ע ןמיס ןוס6רב <
 ךרל +ע .סינעפ סיפככלו חילו סעשלו תודוסיל ₪
 ס6 יכ ססייתי 65 וכו רויכס 526 וכו רורקקו סועחס
 וכמסכ כ ןמיס יפילטב ורכד סכסכו וכו לובי סכסל
 יפכ ספעמס לוכקל םיכמדומ ס'עכטס וכ 6ןק קמו
 סמלקסכ 'כ ןמיס יפימסכ סג וכו לוקקו סוססמ סכרע
 סכופס ךס תויעכמס תוכסכ תודוס5 טיש למ6 תיכפס
 :'וכו סינכס דע ו6 רעוחס ל'ע פוכס סק לכ פולעופ
 לכ ןתוכ 'קי רובס יכ רמ(כ .תיסיפפס סמדקסכ ספא
 יוכסס יכ שכב ורבל וקו :* וכו תורוככס סכוטס רמוק

 + "תו סיק56ק ת6מ סק תולונק לכ6 = * 5190 תק
 סילכלס וככוי ךי6 סעדל *  סקול ק395 עדכט יתלכממ
 עכטב סמסוס 65 יכ טרפב סעס ווילכו סוקמ סווב

 סקרכ6 רס נתכ רככו וכו סיטיסכמ וכסכ6ו וכו עדי

 יכסס סזק קנקספ ץרשס םלוכ לפס קמדקסב ףייסרב

 ןקל .פומרובו ןקילע .פולועמ סיככסס ןתוכפסמ 6
 תוי6כקמ .סףוב .יכפל סתו6 ןיכק5 סלש לכוי ךיפו

 םוסכס תורוקק ןמ .סזק קס ימכמ ידיכ פורוסעס \
 ססיכומלק סק) ורסמ לשש תוכויסכק ןמ 16 ססיכמזכ

 " ורמל דע'וכו ןויסכס תכסלע 5לקסל יול קו 21 |
 כ קל .ןיכקוכ קטכסס ךרד לע םידטיעפ סיעכקש |
 סלכו תוכוככ וישר ןכו* סיקוימרס יכפמ ק6זס ק%עמש \

 6ו0 .קספקסו .סיוקב .ךסמסס תכמזקו רעסס תככס)

 וסט ןעוט סזוחקו 61ו םילכס ססקסכ סז קנסק סד%

 :ץרסכ תופלחתמה תוערופמס 5ע 6וס סיכככס תמכסמ

 תשכומ תמרוקב וכרכו 6
 םיכומס סעסכ וטומס תרזק

 וכ יפ) ינוזכ 6מייס ימכ 6תכפ ילפמ (תונוז6יסו סויב
 תופס קעטב ד6מ םומס (סכמב רומ6ס סונג רלס יפ5
 ו נרוקס 'יפ ) סוכר סיכ וסלַד ןויכ וכרתו (תונוז סיסס
 ורוסוק רט קכס תדועסמ "וכול ויסיט ןקסוק יכפמ וכ
 ומס ולמ5 סילי36 סו סינולג סינלכ ולוככ לע סט
 סיסמ סמ ל דוע ןווכו * כע 'ס סישקפ רמופ(סד בגלל
 ןכממ רפוסמס ופכ יו ןכ עפוקו 'רד סיסקכפס כותכ
 ףכ סיסי 6כטכ רקכד ןלמ י60 (  ךיססספ ימ 'פ תכש)
 + 56 .תַוזו ךכו ךכ סיסי כסכ ירתכד ן6מ ישסו ךכו
 .סמכקס ןמ לכי 65/05 סכוכס יזכו ולכ קכס 55 06
 ןימ6סמ וככל גופי יכ תיק36 סמכס 56 -ךומס רכד
 ךס "יק36 סכמ פכוקמ קיקי 30 ומכלב סכממ רכזועספ
 ורובו +ויטוכ6 תורכס .סזמ (כקכס לכ סוסו תע6
 * וכומסוס סמ לע רוריכ סיס סקל ןי6 רסש סימסכ
 סיסעכס תולרונס וכלכ6 וכססי סקמ תויתמ6 רתווו
 תעדל רכדס .וגו%6 כורק יכ קסוככיטוסיי בס רפעב
 טכע קוסיר וכטמ סיקוסרס סיקסס קוכרונמ רתוו ותוס
 ךומסמ ווסר יפככ לפתו שופ לכד סזו קז תויס סע קמו
 סיס וכ לופס תמכסו רפעה תמָכס ת6רקכו | *וינע
 לפעכ 16 לוקכ תודוקכק .תורוס סוטרל סימודק נקכמ
 לרוגכ תוכירכס 'ורוכק תנוקו סכלםקה סיטוע ויס וכו
 רככו = * וידכו רפסס ע סז תופעל סויס ונקכס וטכ
 תורונקמ סיפ3 כ'ק תולומ רטע סיכטל סיספיע ויס
 < סיקרקלס תעכסל ססמו * (וקס קקכקב תועודיס

 עתסו ₪ 5405. ₪

 תולרוגה



 אי '  ןמיס עיבר .רמאמ תדותי לוק
 תולוקעס ססל ועודוונ וכככס .תויכקול ולילויפוכססיט ימ.סס .סיפסכמס 510 36מד טוריפכ סילע גכ5רס בתכו
 1 קוכזמת :תווטעכ .םוט ו6 ער וכריפ-ימ 5 שיבסל 0ג ססיקולועפמו ועודי תועטכ תופוב תייטעכ סקטססמ יפל
 :ולופצס ימעדל תוברובב סיטמתץמ ויזש סמלי סירטכסו = (וקס ערס וול ע ץיכי קו יכיוטפסיו שוסס שישס סמ
 :סעכממ פרקוסקסק'קונועפ תלספס ןי6 סידטכסו סיפזכמה סלוסו ורמס דע 'ובוירפעס תמכס וקרקיש סמ (וסו
 = ויצו "כ * סייןדל סומויכעו סיבוימק סס )כ6 תיפע%
 תונרובו קכרפמס תפרוס לע םירקעסלעב כפכפ סמ
 סקס תורופס טופ יע ןכ ס/- ::'7 פל משק וסט
 סלקשיסע כמ .דולוקל :תיסופלרס לע רזוס  י'וכז
 ורונה : תור :סכווס יכ: סבס קלעו רמ6מס םסרמ
 65 .תעפב .(יִככס סוס  'נ-ץמיס רכוש . תוקיסוקס

 סיקכזכק סיזוסס 6 סנ סו ל מיס ולסזנט סיפוסוליפס |
 .סוקמקו : סכור ל כורכז בי 0ס6 65 01 לוס 6קמפכ
 (וסו רמסל ג וס ולכז סדקוספ ס/וככס סוקמ 605 * וכל
 \יתמ6ב קכוכס סוקמ ?וסי:'וכו ףוס סימ ומוכב קס רש(כ
 תפר ןוכי ןפמל- סימס סדס %ט ותעד .ןיוכ5 .ןכומ
 -ותויקל ולכל תיווקקס יסלובכס. קלכק 96 06רסי יש
 : סכלבס תש 'ס,סוכ סשיכ טיעטס רעפו סי תיב סוקמ
 סל6 לכל וו6רס 1קמס סכופס סוקמכ סכל ו6 + זירוסכל
 'בסס סמעס ומכו פוס סדק קמדשיכ וול0ותכילס ץוכל
 ןוסגס סומס רוי ןכו < רפסס תמופסב רכוועכ ומנע
 36 סיכווכמ סקס .תכטשכס .ףקספכ ולמ63 ופכ6 סוס
 וכתש ןכו וכו סניכוב סוקמ סוסו ע6כ סב 'וכו ומוקמ

 : "כו סכוכסיסוקמ וטסטךויכ ך6:נ* ןמוס =
 ווק סכמל סעעכ- יוטו תרופס ל5 +:  ןמיס

 רכדכ זוכו ייל סוקמ וס לכ =: רכד = =
 : סיפק 36 וקו עס ספמפו ורמקב קססמכב רבסס
 'ע :ןמוסו ד ןמיש ןוט6רכ סדקמ ועכ "כו ס6וככסטו

 : 36רסי לס ססינוכ6 תסלסל ןווכ תובל ולמלכו
 תוכמ טכט ינכקזוס: *וכודנכק 5 רפ6. = אי 1םיס

 < טבק בול .ופל .סקסמ.רתויר6:פב כס
 סנעמל'רטקכ " רכו טעמב רע : טדי וטרטוספ סרותס
 .'דוכבפו ססירבד 6 סילתוס ססיטעעס ילול ורמ( סע
 :ךרד לעו עונו ססדבעו ורע6 ןיעכ +'וכו סיכתטמ :וכו
 יכלכו ובייכע תפימסכ 03 ספלכב פוס סווגו וכלעפוו
 :קכ ורמשיוכ = ךלמיכ6 סע * 25 :ס רוכווס ריגל גס שש
 'ך6 דפס .ס6 וכ סיס 65010 -סוקמכ סיקלל תרי ןיק
 :וכ'סז )ע סו6רקו ססיבפ 3 סתיס .םיקל5 תילי סכמש
 < ףוכפפ וכל ססס .ךנמיבש .רמ6ממ ססלכ6 בכעפב סש
 < -פמשכ" ספ וכ סירכמב ןכ ספ: \ \ בס ךיכיעכ םווטב
 ופול וקפשיו סיפכ6 סערס וילי וכיז ךלו תק ךתפ( סכס
 סימפ 6רומ סיס 55060 סעייפסומק סזו 'פובו ותיכ תו
 :'וכו \6רי(סיפוסולופסמו 65 סופסלפפמו <: סקינע
 -וסוקלקיו ותוקללכ דו 916 סיפפלפקתס ןע שופ כל

 + סיס 0. ו

 .תרורואה האריש ימ ןכ סא "רפעב תולרוגה
 וב 'ארי,השא סוקמהו תמאב איכנה אוה םהה
 -:םבוקמ <ווהש ינפמ תמאב הנווכה םוקמ אוה
 :תררות קה ורז לע אכת רשא הרותהו יקלא

 ?=כירזוא רשא ררותה לבא. ירזוכה רמא י
 | כר = בב ודדוז רש שכה יש רזי

 תקווה ה םכוקמל ןורתי םימישמ םלכ .והושחכי
 העשב םיאיבנה תיילע םוקמ אוה יכ םירמואו |
 תרושפנהשו .ןידה .דמעמ סכוקמו סכימשה

 .חחא לארשי ינכב .האוכנהשו וילא :תוצבקנ
 תאדוההו םחובאל הלעמ תלוהגב םתארוה
 .ץדמ כולו כ לכו לוכמהו תרישארב קרשעמב
 'דככנה םכוקמה לא םיגגוחו הרותב בותכש

 זְכְתְוא המדמ ית יה םנמא רבחה רטא ₪ : ו
 רלבק אל .רש א .םוכ .ירבועל

 הושעמש ילול הושרש ךא תועמה תודלות לכ =
 :תואובנה םוקמל םדוככשו םהירבר תא 'ירתוס
 .םילו!גל ויה תומוקמ לא םינווכמ םהש םירבדב
 תל סנומה םהכ היהיש הרקיש סוקמ הזיאב
 לקוח םכרואשה ע יהלא קושעמ וב הארנ
 .םכזוידעומו סכהיגח ימיו תומודקה תודוכעה
 ,םתוא וחמ םטל ויתש תורוצה יתלוז ונש אלו
 לכ ומ רמואש>-טעמכ סהיתותה ותמ ולו
 .םיחחא םיקלא םש םתדבעו ארובה ה; אש המ

 סע ונחנאו י-זמר אגח .םימעפ-ת:שנו+כאוץע -

 זימאר :וניתונונ'ב :םהירא םיותשמ סימיה בוה
 "יפומושפסמו 5 י?טלפתמר הרגנ ישנאו ךלמיבא 'סכע ומכ םיקלאל תולע גיא טתנווכש שווה
 רמא םיזרגהה גיהנמו סיקלאה םשל וארקי

 "וכ
 הצרה םאצומב םחה תויהלאה תורואה גישה

 לוע ה ישב ףשניל הרצו שדקה תמדא רמול <
 ולו יאיתה ץראה טתכוכ םוקמה היהו ולכ

 <. שבעתכ | -- 0



 א ןמס | יעברו רמאמ | חרוח לוק
 ז =: סלוקעכו סעוכמב * ס?טומכ :סיק
 :קמס (כמת רס6 סוקמס ל כלל ופדתסה 50 * סמוקמ

 סע טימכופס לע סז םכפנ ןו = *'וכו ןופכס כטוק
 מיס סוס ס6 ) ןופכס כטוק |

 סקל רפ6 ( כ וס וממכ ולכז
 סק5 ף6 יסיפלק ספט ןכ סו
 כ ןפוסכ 1 רועיפכ קליל
 6תכורש פמויכ סלכפ ?כפס

 לכו 590. סל סרק .ימ7 <
 יכ סקפו6 לע לכס טמפס
 קחוק יפכ קולעמ כ ₪5
 לוע מס .23לנמ ןטלמס 155

 עדוככ ןקפו6ל סס5 סיס רש6 |
 טעמ 1000 סיסכסש .ימ כל
 סלקל |יקכוכקק קמכמב
 קפודס לוכמל ךקשק סיכסי
 כ ספ סתוש תסְכפ רלכלו
 ףפסכ 56 ססס .סיסלחב
 יזע 2500 =. ססוכי ספעפ
 ןגימדס יכ רמסתס ו:רמ6ןכ
 "וקמכ-טמטס תספח דכמ לו
 ספרי 05 יסדס ק סע יכ 6וקס
 וכי סיפלס סשסו .ללכ ספ
 ותו ע יס וכ ותלוכגכ ספ
 תולעמ דפכ קר קפופס לע
 לידבסל סוכ ןווכסו + רומסכ

 כמ  ןיכעב סתלוזכ *ל ןיכ
 * ופקתכ י56ס סיס סמ

 יקלס לכ .תויק םייומי 02 |

| 

 מ

 יקלס כ סע "יכזוסמ'לטמסס
 סכומס בתכס ומכו לשעס
 סקס 3כ סמל = ו? יתפב
 ןכ לע י.ןישפ םיקהכ סיקסול

 5ע קל קכוכק יש יתר
 כעוקס יפלכ סקיכפ קנס

 יכיס רס 556 : סלוע) | ו0כמ לו

 ךקולעסכ 5 = סדקוקפ מכ כוטיי סמ (כ

 םחנוכ ובישהש דע שעמ םא יכ ןינעה בכעתנ
 ומכ זרז אלה  *"םש םנומה רשא םוקמה לא
 שמשה םוקמ לא םלכ םרא ינכ רשייל הצרוש
 תצלו זרוארל ולכ' אלו תוט רח םהיניע רבא
 וא ןיפצה בשוק לא םתוא אשנו המוקמ ואצמ
 קרנה שמשה .םהל: רמאו םורדה .בטוק לא
 * ץרתוא ואר צל קרתוא-וארת הוליבקה
 ןומהה דימעה םולשה וילע קרשמ ג'הנמהו
 והואר רשא רואה תא תוארל יניס רה לצא
 ארק ןכ רחאו *ותלכיב וילע ןילוכיויה ולא
 תא ואריו רמאשרמכ והוארו סינקז םיעבשל
 שכינקו םיעבשה ץבק ןכ רחאו = לארשו יקלא
 זרמ ;ראוננה ריאמ .םהילע לחו םיינשה
 חורה .ןמ .לצאיו רמאש ומכ וב ומע וותשנש
 םידיעמו םינקזה שיא 'יעבש לע ןתיו וילע רשא
 *ןיעמושש המבו םיאורש המכ סתעקל םתצק
 בשחיש המואה ןמ/וערה תובשחמה וקחרתנו
 קול יכ הב ןעשש ריחוהמ הנעט האוכנה יב
 לכ םהה סינומהה לע המכטהה ריבעל נתי
 עשילא םע םיוזשמ תולהק ויהו וברש ןכש
 תעדיה ול םרמאב והילא וכ חקול םוי תעיריב
 טלכו *  ךשאר.ל,מ ךינדא חקול '? םויה יכ

 : ותרות לע םיורומ השמל םידע
 רמא כי < 0: 2

 כה
 ואט .תוטוקמס ללכמ ?וס.יכ -

 "וס סלעמל רכזומכ קופלס יכז) סט ספרי יקל6ס טקסס
 "כזומס סט :וכו סויכטס סיכקז סופכסק :ד''יס יכטכו

 פטסכט סמ 0וס י'וכו תולסק ויסו וכרט
 ומכ וסכוו ( /כ יס'כ טיכממ)
 עשו? 06 תיכ רס6 שיככס
 סויס יכ תעדיס ויל6 10ששיו
 לעמ | ךיכוק6 6: קול 'ס
 יתעדויכ6 סנ רמי ךססל
 סי6וככס יכב וסביו וגו וסקס
 ורמפיו סול ל ומוליב 6
 "נו :סויס יִכ תעליס ו
 טו6וככס וכבמ .םי6 סיסמתו
 קוסרע דנכמ ולועיו וככס
 קוו ןדריס 9ע ודקע'סיכשו
 ףמונו וקלד6  ק6- וסו6
 96 םישוככס ככ וסו6ליו
 ססב :ו906') לנכנ 1 סיריב
 + בו לסל: לע .וקי56 קול
 וב לע יכוקכס ולוס קכס
 "ב = .סישוככס יככ .תופקק
 םיוקט סלכו סיכופ מוקמה
 פוסו * סמָכעַב תס6 סעורוב
 וורכדב סזוס ןכס לכס ןיכע
 תולוסל 310. ובילפס .לככו
 וכתוב ישוככס םיברמ לע
 טכלס סלינמל קפ (יכזל
 16רםיל .סקל וקככתכ י6יככ
 לג פכ ספ ירשו ירכמ יסכויכ
 וסיק 636 - סילכמ .י(כויכ
 סכקככ ורולל .ספלככש 6ןככ-
 65 = :םורולל  .סכרככ ₪
 הסמל סילע סלכו : סכקככ
 סכווק- ולכל. (וסיכ : וכו:

 זוסזו ססו60 636 וכו6רפסס רכז ודי: ע: סלות ןתכיל = ןיזס ימורלס וש וכופכס |
 יקרזמ .תלוקנמ-ופכוע \כ ספס סיכטוקכ [כזכ 'ףמשס
 םסול :שי כלעמלו סרועלפ 56 כהעמ תרוקסכ ופוכמז
 עכמרס+ = סולל! ןופכל לגל נכ םזפ 3סוקייטכ יפכ <

 וס סוקרזמ סמלק "רבלמכ 'פ ורמפכ סזכ ןו6 וכל ריעס
 " קועכמ6 זיק סכסו ולוצעס תורכסז ס סוקמ שמס קפרזמ
 :טסמטכיסורלסו ןופכס יכטוק ל סו6 ופפסב סכסו בע
 "םכוכפ ככ טטפס סכס ורמ(כ ססוו דס 56 ססיכפ 6
 סתיוקר סוקמ קז ןי6 = יכ סכ לקס וס ילס .סופיכקס

 קפמ רות ולכו ןווסס'קיקסב יכ6למ רמ6מכ ותק לע
 קולוטימ יכ טיס ףוס קמפ יפלכ סו לו וגו ידכע
 יתמ6 לוק יס ולי לע כת רט סרוקס:* סקס קולו
 םּומו ₪  דועכ ןכ סיק\ סכמס קו יכ וכל רשיכ וטכעו
 עכ6לה קס ןכו + ומויק לע רוסזסל ויפמ הפ רוק לפס
 פפו :ימ 'מוגו סכט ףיכמס ןכ קעמ\ בוקכס 5ע 6ר6ופ
 ספ סיככהפ ₪ פודיפע ו0.םופכות ישיככ סק סיפיככס

 : זמ 96 וקכימעכ ןרס
 כ לכ גו ןמיפ 2 %



 רמאמ | תרוהי לוק
 סוקמ 65 = "וכוסינולקרתויסס 56 בי מוש

 קפולקו .סכלוקס תונללמ ןיכ ןימכק |
 קונה :םלכסכ .עופפככס קוקכס תסלס סע וכל שא
 תש יב 'וכו סיפוסוליפס ןט רמ65 רפסק 06רכ קכנומס

 0 "ע בי = ץמיס | > יעיבר
 - ססוכוכ לכס %וסופופס 925 ןופ יכ רכחק רמפ זכע
 לכטב תומדהל : סכייכע תולכסמ ול עיביס קזיס ןוכעל
 קיד סיסישןיכ :5יס ןופללכ סדקט ומכ *ןכו-לעופק
 :ק ןמיס יטימקכיסורוקופש סיסופ ןיכ * סטעמס ןורעככ

- 

 טפסמב רבסס | (יכו סלכ
 לחי סנ סכלע .ת6 ךילעל

 :קכסקכס (קספכ
 סע קחי | ני ןמיס

 :'וכו סיס
 רס%כ ספרכ סיס סו לכמו
 * סלותס לעכ |: תרבד
 : סוקקס סרוק וז י6
 תכרק יכיתולולב תולעועל
 וכונל נ'טס5 .ןוכפמי םיקו6
 : לוכיס יפכ וכ סקכדלו
 * "וכו סקבמ וכי ףוסוליפסז
 ותופסלפפס ירפ כ לז יכ
 סוירוכ לע סירכדס ניפסל
 קנכי פעלו סקס רשלכ
 סכייכעו סתוסמ לע וכק
 עכט פלס = לכוי רט6כ
 55 = *ןוימדס לע :(שוכק
 ו ןוימדס ךכלכ
 :ףיקמס ןויפעק וס" לולנק
 :"ופומס 5ב9ג וכלמכ סבכישו
 ועוטכב וכל[ סכוי 5ןס ירספ
 ןופס |: ףיקטס .וכרעמ
 ס | תעידיכ תולכטס קיומ
 ותויס סע = * וכו סקס
 ול קרפ ןופ6לב "לומס רבלכ
 ופכסס סיס .רט6 לכס
 לוד ןיכעכ .פופקכ ריפכסל
 סקופ 'נרדמ ול טיט ימב לכ
 סלודב לקוי שיס .סשינמכ

 םיבורק רתוי סה לבא ירזוכה רמא
 . *םיפוסוליפהמ םכילא-

 לעב ןיב שיש המ קוחר רבחה רמא א
 .יכ ףוסוליפה ןיבו הרותה

 תולודג תולעותל יקלאה שקבמ הרותה לעב
 וניא ףוסוליפהו *ותוא ותעידי תלעות תלוז
 אוה רשאכ ותתמא לע והרפסיש אלא שקבמ
 זכרמב איהש ןוימדה לע ץראה רפסיש שקבמ
 : תולזמה לגלג זכרמכ הנניאו לודגה לגלגה
 'עיריב תולכסה הזמ ןיאשו ועידיהמ הז תלוזו
 תרעיריב .תולכסה = תקזחכ אלא םיהלאה
 יכ הנניא ולצא תלעותהו חששמ איהש ץראה
 לכשב תימדהל םתתמא לע םירבדה תעיריםא
 ןיבקידצ היהיש ןיב אוה אוה בושיו לעופה
 * ףוסוליפ היהישכ שוחי אל סורוקיפא היהיש
 אלו ה ביטיי אל םירמוא סהש תנומא ישרשמו
 היהש הארי אלו םלועה'ומדקב ןמאישו * ערי
 לבא .* ארבנש דערדענ וככי< ככ ללב םלועה
 ףרבתי םיקלאה .וארקי םאו רוסי אלו רס אל
 ןכומה לע אל הובעה ךרד לע שווה ורוב
 רצויו ארוב ורמאב הצור אוה ךא * הלמהמ
 * הלעה סע לולעה רס אלו ותלעו ותבס אוהש
 היהת סאו תכב לולעה חכב הלעה היהת סא
 זרלע ךרבתי ארובהו לעופב לורעה לעופב
 ךא ותדע איהש דועב לעופב ולולעו לעופב

 פא(" |

 וכ ספור סוטס וכייכע ריב
 יפנו * סרקמב סוק סנועס
 ותלכ ותויס סמוי 5 קל 0
 לכ .סילעפ ןורטכל פוס
 ודינה יכ עדת וופכו רקעו
 : פכום ּופויק | ווקודופ "לע
 רלפכ לכס רטו6ס תפמ6יוכ
 יומיטכב :05 ס מועכב סל
 יסכמ יכ סיינטנק סיככדס
 < -יזפכ וקפתמסס יוס וויק ויס
 ּהמיטכב קריוכווכצמ פוסעס

 = "'1סלס לעהכ ייפפבקררבלס
 * סחכ(ו ןוני וסכו 6 כלמ
 למ65 וכ .רכורמ .תודכככו
 פתוע ותנרדעב סלע יכ-
 < כמ סבמ6 יסלכ 'וכוסוליפס
 ,  ומיעכב רטו6ק-קלות ותויס
 7 "לוקיפ6 סמ וכממ סקול רמ6כ
 וומיצסס ייקפ'טופס ימ לכל
 ומכו = + תוופונה .וסכסב
 וכ .'כ ןמיס יפימסכ לכוס
 לכס ימויס סורוקיפ< תעד
 . לכ סרקמב וכפוכ סק ירבלז
 ןווכמ תכוכ ססב סרק 5
 סיכסס יפעב יפרקכ ותעיסו
 ס(כסס יכ סתרכס יכ
 6יסו תפקוכמס 'ינכקס יס
 שוסו 5 : כע סתס קכיטכ
 רכדכ | * ףוסופופ סיקיפכ
 פספכו פיס ןופלרכ וסומיפס

 ליטמסס ומכו " וכממ קטל גרדמ ול סיס ומכ סקולפסמ
 כפוי וכ סיס רפ6 תעב דמוצ ןכוסלט ןימקמסיכ סס
 תסתק :+0פ ןיז?ימ וע תיינככ טס ןמ זתויטכ ןיל
 [כויכו ססוטפ ץר60ש וק ץרס .תספ סימקס ו ריוס
 ץימסופ ימ סייטככ קמפס .ןמ יכזס תייטכ יו = סב
 ןופו = וכ [כויכו רודכ ינס לבל גספ ול 860 ןק םמטקמ-
 'יכפלמסמ ןיע+קפ ימ'יטככ פמלס ץו יפילפס ז תייטכ
 ןמ יעוכרס סז םייטכ ןיו סוכ ?:ןיכו וקסיו ולכל

 *'ס תלו רכל .תדוכע בויפ ןיתשק וע תייטככ תפס
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 וז 6 לע טוס 56 סכומ6ק מ תשזק סכוכמק לע סיספ
 ונולכו סדק רככ ןפככ רכס ספ כורו'וכו סיסקתס סרות
 םו 3ע סרומס = -* קלמסמ ןכותס לע 6) : וס סוקמכ
 לע ורוסוכ תיפ6רב בפכט עבלרס תעדכ 65 רסס ןיפמ
 קיסת ס6 = : ךכל קלקוימ וז סלט תכוס ןי6פ סלותס
 ורמשכ טס קרפ ןוס6רכ סרומס .לכדכ "וכו סכב סנעס
 סנעס תושוכמב (נמכ סלולע סיסי לעפב סלע סיסקשכ
 וסקמ סיסי לעפב לעופ לעופס ץקסכ ןכו'לכסב לעפב
 וכי תיבס סככיע סדוק סכוכס יכ רכב )עפ תוסינע

 = סנוב



 רעאמ | חהוהי לוק;
 סכוכ וס 16 טככיטכו .סככ סכוכ וס ב6 לעעכ כוב
 פככ וכ 6וס סככיט דוק 6וסס תיכס כזמפ ועכ לשפב
 סכככ רבד קופיכמ בוימתיו לעפב סכבב'6וה 16.סכביטכו
 מפ ופישכ .* וקלע 6וסס לועב ורמ(ו = * 5ע סלססכ 5

 שו - 7 ע /ןמיס | עבר
 956 זעוכ| ןיכו סידומעס יכס תמנוד -סעסרי ילנע כמ |

 6 ונכס .המלפו דוד .לכזל סלו(ה קתפכ סטלט ספע
 סילנעס :ּוכְפַכ 6וס סב תוטעל (טכתס ופועל וכ ובס
 .רמלכט ףסוו טכסמ ץוס רס/ב ותוכלמל ןמוסו רכז ולס

 .ופומדקכ :ןומלק-.ס+ועסט
 ס6 ךיוקויק רמ 69 רשתי
 סמ רוסל כיפמ *ןכו וקסרפ+
 ילכד (כוע .ןמ ס(לכ .סיסש
 \ סל ספסכ סמווכמ וירכלו
 די ןמיס יסימסב ולא( סע
 :מכסכ ןורקי ססל סיס יס
 .רמוס סיסס ומכ :תיסוכישס

 סקל םיו'זכו ןוז6לס עפלזפ
 וככטכנס = סמל 1ולככפְס
 רקסכ ספו 'וכו - סק ץקסל

 "סל ןתכו פכע .ולכיכי
 :םפוממ וכע טס סמ 52 סכש
 וטעו בוט ונוו:ו ססיעקס
 וס6עו :סיילכסס .סיסועכְס
 סס6פיעמ פכע ססו לועס
 :סמ לוכק סס5 .כייוסי לש
 וכל .ביווסי  וכסכ6ו .וכל>( ₪
 לסל ס35קקו .םורצס בק
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 תצלא תיקלאה העידיה לא ועיגה ארש ינפמ
 יסתשקה וילא האיבהש הממ הזו שקה ךרדב
 ;ררותה ילעבל רמאי תמאב םהמ הדומהו
 זראז םככתמכח סלעה לא טארקס רמאש ומכ

 ינניאש רמוא ינא ךא השיחכמ יננוא תיקלאה
 הפ ךא תישונא המכחב סכח?נא סנמא העדוי
 סככ ל אלםאו וקחה וברק רשא יפכ םיירגהה
 ידבוע וזהו ונילא םיבורק .רתוי רתעיסו םעברי
 ראשו תבש ירמוש םילומנ רארשי סה םילילא
 "גחנהה -ןרוצ םאיבהש הממ טעמ אג תוצמה
 :לארשי קלאב םידומםהו = * םהילע רוכעל
 .לגעה ישועב ונרמאשומכ םירעממ סאיצומה

 . קחרהב אמ הלעמ םהילע הל ןואו * ףבדמב ,
 ושקבו הנויכה םוקמ וטהש ןויכ ךא תורוצה
 תונש תלוז אצמנונניאש םוקמב יקלאה ןינעה

 םתוא:םישאהל ןיא הזה קחורה וקחרתי םא
 "ובו ו5 כד רוט רוככ וילע
 םפכמו סילפס סיכ5 יפ לטכו
 400 וריכפכ ילקק| = -ןכו

 * סוס שוקס !עפס ןמ קיקלקל
 למי) ולמ6 = ל6כלו 6ע "דכ
 5ופס 6וקס 6טקל סוס לכלס
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 "יב השחכה ה לופת ךא תעד הל שיש מ ותוא

 ועקו" קכו1₪ ןמיס" ןוספלכ
 כו =: סתלוז = תומוקץבו
 לר = >>'וכו סר יככ .ןומס

 "עו תופולקב סכיסס ויו
 6לקכו = סקמוזו פיש יפרסו
 קונ6סש לכ י'וכו 250 קו
 קרכוכס וז סלונטל לחויעס

 ..*"וכו 60 לוי סט ולו
 ירכו סדפכ וקכלק לוכעבו
 טס רס6 תעדס 6יס שלק
 תישלכ 'פ עב6רס 'ונעילוס
 .קומפסמ יכ- עדו ולעזכ
 ריפוס .תוטעפ דע ןופפרס

 ו

 סו לכקפ פכ סיס 55 יכ )מ סלוע 5ע 6% סמ 6רקכ
 יכפמ+ סיסיפ סע לזיזמ "ער ול סיס ימ * כ סעס
 כז מ לוב סל וס שפקו רז רכל"'גכו <6)פומ ס%וככסש
 ץכמקס .'שכ סיטעומ סק .ספו סלובס יליסיכ סשוככס
 עומוקמבו 05 'נ ןמימ לכוומכ .סיזיככ 3₪ סמר .ןוסב
 סע ופכ יונק סב יכ זפ ןמיפ ןועלכב סדק רככו סתלוו
 ופיפכ כ *'וכו ןובס ולופכ : סרוק ןפכ וז סבלדמ ל
 ןכויפ ומנע ןוכעס 'וכו 6  לויכ 'ס למ םרופמכ ןיכס
 . קו96 פע שוטס ןכומס וקו סרוקופ יפכו כקוכס רוזסע

 < ץרמ = |

4 

 < מ וכו ססכ רובעי: ץע

 < סעס ןכ למ סיקל כותכס-
 סמו ומע שרוכסו לככנפ לכ סידיחיב היירכנ האלפומ

 < "651 וככועדק ירכל'ולקי



 .רמאמ | > חרוחו; לוק
 סכ : שלפי .רוכעיו סר5 וכככ ולו קכדו לוק 6
 סמס תלממ ןיכס וליפכ רק(י 6 = *רומ(כ סכרקכז
 ל >'וכו סס5 ,ודיעק רש6 + וו ןכויס סמ סרופמק

 וט / ןמיס |: יעיבר
 | :יריתוקוסו םמטס יטפסמב ופטורי דכמ ןכו *  תע לכב
 | 'ןטמל ויתועוטכו .ווקועורוכ פס 3כ5 תעו ןמז דחיו
 :סיפוקְֶ וכיתוכס ןכ \ * סילנקו סמעוותלעות וכי

 ספוככס .ןיכעב סירנמ :וסכ0) סלע ודיעס תו 0
 יססכ סקכלק טס דובב
 סיתפומסז וקו6ה לוכב וש

 תעבודו רוסעכו סקל וטעכש
 .כוכ לע קת סוק ןוסלה
 .וכמ6כ כ ןמיס יפימסב 1

 ליס וס ס6 דומ) םקכמו
 610 ס6 לוככו תותו6 \6
 היה רנכו 'כע * "וכו 6ובב
 סע .ססלכ6: ןיכע ססלופול
 בקעי לכקו ןוטסרק קערפ
 'ג ןמיס רכזפ ומכו = ועלו
 וסורמ6כ סכייכע סוסרפ לע
 ?6כ זל 'מולס סמל ךמסו
 סכיל יכסלס יסכיפוב6 יק6
 יקשו קטי יק56 ססלכ6 יקל
 (כמסב .סימסרופמס  בקעי
 ליעת סע. יקל(ק  ןימעס
 יס רפסס תמיתסב סג * כט
 ךומסל ריסזק לכ6 ורמפכ כ
 יקלכ ןימלקל ויכקוו ויכ6 לע
 רפ6 בקעיו :קסני ססכ6
 * וכו ופסנטס ססכ קקבד
 וקדכיו סקידע וכי סל סכס
 :בקוכס :ורוסו דקוימס ס יכ
 רשכתי 16 = * סכותב רכנע

 תולרמאו הערפ  שיחכה הז .לעוןומהב ןכש
 קרמ שרופמ 'ה תלממ ןיבה ולאכ ה תאיתער*
 .קולתצ לע ותוא הרוחו בקונה רואהמ ןבויש
 'מָאל ףוסוהו סב רוכעיו סדאינבכ ורוא קבדי
 ודיעה רשא תובאה לא זמד םירבעה יקלא ול
 ךגזר םיקלא לכא דוככבו האוכנב םידע םהל
 זרערפרמס רשאכ םירצמכ גהונ םש והאור
 * תאז לכ תא ךתוא סיקלא עידוה ירחא ףסויל
 םרא היה םא רשאכ וב םיקלא חור רשֶאשיא
 התחירז ימוקמ האריו ודבל שמשה האה דחא
 סלועמ הוניאר אל ונחנאו התצורמ :תומוקמו
 םהיתב'ארנו ןנעבו לצב 'ישמתשמ ונחנא לבא.
 ךרהמב ותעירי רובעב וניתבמ רתוי םיריאמ
 ונוצריפכ םיבנשאו תונולח הל עבקיושמשה
 רמאו וחילצמ ויתועיעכו שכרותועירז הארנןכו
 םישיחכמ ונייהו שמשבותער רובעב הז כ ונל
 רואה יעדוי ונא לבא *  איה המ םירמואו הזב
 קררקמב וגזלא תואבםה ךא תובר ויתולעותו
 תעבו ץפח ינאש המ הנממינאובי רמוא אוהו
 תכרהמ ךיאו 'תבס עדויינאש דובעב ץופחאש

 רשאכו

 -ןיעדוי"'ס ןנמו טמס יכ סי 90 ופופ ויס סיעק
 * סיטוע סקו טקכמ לוק-סמ
 | :סיפזקש תוכופס סקל וקקפו
 | בוט ועכמ 6לו ספכסיתככ
 36 סומתס סתכלכ ספככס
 = .םלוסטס סרוכמס יספ לומ
 ב | ורי6ס .ןככו קכוילעס
 טקלכס יכימ לכב .סקותורב
 *|םויפונו ןקיטפכ
 סמד *ויננ רש0ו סערפ
 | <53 076 ככל ווטיו סמו
 6וק .סז וערי 63ו סמס ווק
 ךכעבו לכ יטויתטוו סס קר
 ויכע .ךותמ \ולנכ = סגוכמו
 מס רו מולד ססל ורבע
 סרקומכ תולעופ וכממ ולכקו
 סקמ סנעכ ועכט יכ
 סכסו * ועדוכ 65 ויתובקעו
 ₪76 קיה 06 לם 6
 :סילכזכס תוכ6ק ? זמר "וכו
 זמר *'וכו סוכי6ל 69 וכקכ(ו
 < ןקס תועולס רקיו סערפל
 רוקכ :לו6 160 60 6
 "וכו ס5 עכקיו : סיקקסכ
 סכוכסו = * קרכונס מפל
 סט סכפ 06 סוקמס 36 יכ

 < סנס

 וליעס סלט ןרקפו סמע לע סויזע סקל ודיעס 6
 כולל דוכככו סשוכככ סיכמ(6כ סילע תובשס יכייכע ססל
 סכוכס = * "וכו ןסשול ךכס סיק56 לכ6 : רומ6כ סמוסרפ
 לכו לכמ 'פי ותוקל5 םיסכס סערפ יכ רפול ךל ןיש
 ספול ךכס ירק = סכוקמ ומכ ודכל דסוימס ססק 6
 ₪76 סיס סל רססכ :'וכו סירכמב גקוכ סס וס יכ ווק
 וכזו רם6 םדק סע תלונמ .יליסי קמ *  וכו סר רסק
 ססורכד לכ3 תיוטרפס ותסנפס וקכדלו סיק תו6רמל
 יק56 ורמשכ סרכז סלקס םיפודקס וכיתוכ6 ווקס ועב
 וסכומ פומוקמ עדויו םזשס ת6 סלורס 0765 * סירכעס
 ןיוכמ נכי ודיכ וכפס ןכ לעו *  ויקוסולקתו וקפוקתו
 :רכולפ ו5 ערקו סתוכק %ע ותפוקפ ספרי 20 קוקולס
 ןעמל שטס 7בכ סי ןסיקפ ןיוכו ותיכ יררסכ .יכ:ט61
 ספ וסככו רש ריכוניכ הקמ סרו6 וכ תיכס פחתו

 וינוכיב סיככסל םיכנט6סו .תוכולסס .עכקי סט םמסס
 רמ(6מכ = * "וכו .סז3ּ סיסוסכמ ובייסו : תיכק ילד 6
 = /05 36רטי יככ 6 לסל ולוקכ עמס6 66 'ס ימ סערפ
 סיעדוי ומ6 לכ6 :סמעמל רכזופכ וגו ס 5 יתעדי
 סערפ .סיק 60 קלעמל רמ%ס סמ קו = * וכו רויס
 * רומפכ סתס רול וכייכע ליסמס 0636 ספ םיפכמ
 םקוכ לו6 3ע קלומק דסויזק ספכ וקפסכס קתיק קל
 מר וקז "וכו סכממ יכ(ובי רמו6 סוסו = : סדקס ומכ
 וכילע סרקכ סירכעה יק36 סרמ6כ ןרק[ו קשמ תכוסתל
 ססוכנכ סימסרופמ סידע ססל ודיעקס וגו כ ככ
 6% םיכפמכ ויס סלכ סקיכייכע וכ *  לבודמכ דובככו
 רוכעב .ץפס לכלו תע לכל סקגטסס יפכ 36 סלקמכ
 ךיפו ספכס 61ו סקיק%< לם :ופו> סיעדוי סתויס
 - .סכופ 6יס סוקמ זולו קכקמ כבוםופ ספ לכ * סכלסמ

 : סקכיקכ
 . ל



 רוח לק
 רמס * וכו רומסלו עיכ6ו 5 ןמו6 רססכו : סעכילקב

 סרולק .ססמט סיככס(קו תוכולקס | תכמוס לע ו
 * םירכוכס וופב 36 תסכ:ב
 7גממ ויעועיטכו ויפועירז קסלכקל סיבורכס סיככדה

 "מא

 .תעכס לע עי רקס

 | אכה 0₪  ךשס | ץונה
 טיכיכעס .ס56 ועככ וי36 סיכורקס סימלפק םיעכ6ס 6
 לוו = * סו לוס ימ ןרמשיו ססמיעב רככתי דע סייקלס

 חסכו וופע 'מסכ רפ6 לו(טמ דומלכ ותוק6 קכק ןיככס
 וטעזכו רח טיפ קכפקכו סע תיבכתסו ס סור ךיפ

 רוקטס רמסו * סקס תוסובק

 לככ סיכמו יללמ תרועמ לע
 "55 ורבד ךיטמסס ובו
 ס עולי סי>עב יסעמ לכב
 ןמו6 כמ סיסיו = +6
 רמ6 ולופכ לווה עוכ6ו
 תרקממו סצנסו בזק ססס

 סע רפי ןומ3ק רטקפו ןכבו
 ד נכס וסט יפעמ \כב ור6

 ישעמ לכב רומשאו עי: או הל ןמזא רשאכו
 זרחלעותמ רסח יננ*>4 ילשא םיעודי םיתעב

 ונממ הנו: מה אוה 'ה םשו םיאור םתא רשאכ

 ,סיכלוה ךינפ ןיא סאו ' וכלי ינפ ורמאב םינפב

 ונברקב 'ה אג ךלז ורמאכ קובמה ,ינעה אוהו
 שיש הדומ לכשה יכ השקהב גוי םיקל ןינעו

 "פוסולופה תעד וב ועדבש ורקהו תושקה יפכ

 ,ופרכזפ סוס דוד 'זעממ וגס |
 ת6 לו6ס :תוסרכו וכ רמטכש
 יקסלפמ תפרקל .6כוי דוד
 ,נ\טככס רס רככ6 56 רק6
 ןב -סת6 ל6פ/ ךלקה .רמשיו
 ס50פ' סזכ .יכ ס:ע0 קז ימ
 .ורמ6 .דע וכו ד6ע .סמונע

 1906 סזס ןיכעס רקעס 056 | |
 לפכ0 דוסס יול1  (וק ן םבדאינב הזב םיקלחנו רדפמו לשומ םלועל

 ורמפ סעו ,."'עיכלו מופ
 לננכ 6וקס םיעוקי סיתעב
 יפלו :ומלושיב ופל רזמססו
 תכקזק ל זמל סז לכ \טמבס
 קזעמבו ןויעכ ספוגו סספכ
 יכפ5 .סכיכרל .וכוכי .ןעמל
 טק .סיספ וכממו סיקל6ק

 רחש שואל תרכפהנורמאש ומכ תרהה+ חור

 ,תיחו השבל חורו * רהא בל םיקלא ול ךופהיו

 וכפוד6.םכ3תסב יִכ וכרמסס
 תקע סרוכנו נע סול לול איהה היארביךֶא השקהב גשוי אל'ה ןינע לבא

 יקסלפק תטחלמ .סוקלס טעמכ סדאה כוסו !5 בשוי הב רשא תייאובנה

 .תוכרעמ ףרת לפ6 סל .ךב סנכתו .יבאלמ .ןומב .קבדיו וניממ דרפוש
 סיק 5יסיכ | * סייק סול

 סיקס קמ לע .ףסוכ :ןמע "<
 סע ומסלקכ ספסת | וטע

 \ 9 : : ו 3/4 חורו יה

 חור ותפכב בולס תו רט 777 7 0 :הקיו ןוטטו ססטשו סכ0

 :ויח בר יונפ סלעתבו ' = תשבולה י 'וכו סגוכטס .וס 'ס סשו

 ל :ועמס יכייכעב וכרדל ךלוט

 זה לוז סטו סיקל6 סט רוב טולסת-רכו סי ןיסעו
 ןוכו טדקס ןיכ לידבמ דבק לע סרוס סלע רכופכו
 רכו ספקסכ גטוי סטיק! ןיכעס [וקו סיטלקס םרק

 ןופסר יוכמ ספ םיש ניפקל סוקמל סיבלד סכרסט ליעסו

 סכמרקל קרות ידוסי תלסקב סוכמכ'ןכו (כמב לכ שיכממ
 ורמלכו סופוסוליפס תעד ווב תועדכפ כורקסשו
 * קיפומוכופס סיס תוימלס יכרדכפ קדקודטסס ג'ים
 סויקל וסקכ רטפ 'ירכדמק ךרדע ףיכוסל סזכ ןווכ ואו
 סכויכע סכנ רככו 'תופסרכ ורדס יוכסב שס קושינמ קב
 :כסס ףוס דע ק55כו וז ןמו 6ע רפ ןוט6לב סרומס
 במויס לל "'וכו קישלכ ך5 ספקקכ טוי 030 ןינע 6
 ךכוט תוימסורס תורוכס ידי לע קחובכבט םיכפ תוסרעב
 ררבקתו .* סכ רכדיו עדופי סקל ספועכמסב רט( נימי.

 56. : ספ ל6ובמב ולכ6מ סמע רוכדקס סל26 סיסרס

 סכע 5% סכעמ טעמכ ךפסיט 5 "וכו סד5ס בופי סב

 ומיכסוו "וכו וכללמ ןימכ וקבדסו סדלס ן עמ ודרפסב
 כי 30 וט עס םמכט סדוקעס לעכ ירבד 70 סול
 סזט לקלק סחיק % סלכומק ₪00 סז עיבסב וכ קפוסמ
 סלעתיו ותומדו ומלכב לקתו סבסל יוכס וקכעב וס ניסים
 יק5ק ןיכעק סז םברויו 0 יככו ולזותו וסע םישמ

 ?ה6פפלורכסל ןכססס יקופ8
 רתווסו סעביבוד בק ויס רסס לככ6 יביעכו לוט יכיעב
 .ררישחכו סיתוכטסעב ועמסס לע וז ססנרס 35 סיכולק
 מס ןניועי זכו לעכל קזימ ןכ לו905 סכוט6כ לוח
 בע סכפל דוד יכפ תוכקסקמ לפס קזק ןיכעס לוו
 סע לבכו לופס וכ וקפתסכס דע ןיקפ6 רכב ימד וקויס
 :םפמ6 ופ גלס .כוקמ סלל דכעו עדוכ סו סדוק ופויס
 "קיקעס \עכ ירבדכ קמ סלוט ויל ע וסכטחמ קלפכ רככ

 ..ןקכעב לכקתמו וכ רכד ותויק לע ףסוכו = וכרכופ
 ריכומטקס "פק ןחוממ 5 ספועו תדומתמ סכמ(כ ודע
 ספסב וכ יכולזפ רקנסיודכסכ סידילו ל סכסס רכסט
 ו סכסל דוד ימפ 56 .סכסו למ ספ .ללט סרוכב
 ורעב לופפ 36 = בו ךפסיו גו קכפסכו - :וסוריכס
 יוסי תוכנקב םכמרק בפכס סע וקכע סוסו 6 לוקס
 טכתפ תענו וינע סרופ םרקס ור דימו 1 כ סות
 סיפרקכס סיכפנמס .עלעמכ וטפכ רעה חוד וי
 סיקס וכ וכיפס וסע לבי יו לחש טיפ ךפסיוםיפי6

 ומכ סומכסק סל5 ככ לס לע ל סיעקנס
 : פע 76 ם05 תכפסס) .סמע תוככתסי לו"מכ רויטבש

 ה חקכ ןוככ קור וכ סכובקנ בז כ 5 לכ * שלב חו
 55% םי83 סכ ךפסכ ל רטנממ ותו וכרקב

 טתיק] 5 6 טכ



 רמאמ | .חרוהי לוק
 פס ולפכ ובייכעו([3 ןמוס ל6קזקו) יס דו מע סיס
 : תרס6 סנרדמ 56 וכיסקלו וערי שדח) ופכוי\ש
 וקכפמת םדקס חול יכ 'וכוסל(60 םיפיפכ )רבידכ סוף
 כס "וכו יוככ סולו = : סב בסבו סמר סבלדמל ותולעסל
 סדק רפ0 חולס יכ 90כל
 תישמהוידיזנהו'האובנה תעב איבנה שבולה | \ע יוככ וס סיטעפ ורכז

 ונחשמיש תרע הכולמלוא הנוהכל חשמנשכ
 רכרב ותדישייו םיקסה ונרזעיש תע וא איבנה
 לענה עדמב ןהכה תעדוה תעב וא ירבדה ןמ
 בלמ ורוסי זאו * םימותוסירואב לאשיש רחא
 קפתשמ היה ךשא תומדוקה תוקפסה םדאה
 תוליגד ה רשא םהה תושקהל געליו יקלאב

 כושי זאזדוחייהו תוקלאה לאסוב עיגהל |
 'גירהל ושפנ סומו ודבענב קשוח דכוע םֶדאה
 .זרובדעמ אצומ אוהש המ לדוגל ותכהַא לע
 ךפהב ונממ 'הדתהכ עצהו קזנהדוב הקיברה
 םכהג כ זררובעב םיאוד םניאש םיפוסוליפה

 ראש לע ולדגב תמאה רכרז -
 ראש לע שמשה לדגליוארש ומכ תואצמנה
 תותיחפמ רתו* םיקמב הריפככ ןיאשו םיאָרנה

 : בזכב הצורה שפנה

 6יככס תסכול לקס סול
 סיעמי'מלמכו פלןככס תעב
 יג ע סיקל סם ול( ןעיס)
 וכ ןופמטכ :* ריזכסו :ובו
 ןטכס ןט סיס סיק36 ריוכ
 ( ג סייטפופ ) .רמסכ וילעו
 :'ובו וקפפב ס שוק לקתל |

 ןיכעכי גו סממכטכ סיממקו
 ידו לע וקטמס ירסלפ לופס <
 סט ולמסכ (יככס לסוס <
 6 36ומט סקיו ( ? מיס ) =

 1800 לע קוני) ןמטס ךפ <
 ךססמ יכ 850 רמשיו וסקשיו <
 טס :+דינכפ ופפמ לע ₪

 'ס חול ךילע. טחלכו מכ <
 םילמ כפסכו סמפ 'ובכתסו =

 לשו6 סוס דודצ ןכו * רס6
 ת6 6ומפ קיו (רז ןמיס-) =
 ברקכ וקו6 ספמיו ןמטס ןכק =
 .* רנו קועעו 6וקס סויסל דוד 5% 'ס סול חלפו ויס6 |
 ךרד עומפל בורק סכוסכל ססיטטק 5ע'מ6פ קש סכמש =

 וסקכי סרוק רסל קש 6יסכ וימעב לעכ ותויסל (רכטס
 ל יכ * וכרועיט עו : סוס תוסכב ס ךקנמו וקיפש
 סיפוק נק סיכככס וקטמכ 050 סיקפמכ סיכלקס כ
 סנ ףלו וסיסוי ימיכ טססמק פס יסומכ סוכנכ קעמ
 -סעכס עדמכ :םדקמ סרוע חלעסיק כקעי יק56 6
 וטולסכ ורבדכ םדקס סורל םרזעב ס6לפומ סמכמב ל
 ילכדכ ךל ופכ וככקכ ורב סלל לכ סנסז *  35 מיס
 סולט סקובכס תובחדמ תלסע 5 קוק 'פיכטכ סרומה
 וודג בוט סטעמל וסורז'ז וקעיכיט יק36 רזע פיל
 וש פוד ב כופס ליככ 16 סיפר 5סקמ בוטק לק קלכסכ
 עיכמ סול וממעמ (בעיו סיכה סיסכל לע כוט ע פמס
 ויל סולי רטל שיססו .ס סור(רק קוו תוטעל (יבקז
 ופו6 סטכל וס סור ונע ססלכט ונע רמי ןיכעה סז
 "כז )כ 6כסי יטפוט םנהדמ סיס קסוו וכו 0 סול
 5ע יספזטוכלמסו םיטפוטק תכקנ טרפַב קו רלכתסו
 פעפכו 'ס שור וילע טלכתו ןוסמפכ רטפכו .ס סגר כפל

 * בוט רסּומ

 תופו6ס לכל ו קספק ססיכזורז םלקקי סיפוסוליפכ |

 :וטפסמ יכול סכויעכ תלסככ יט קל סירכלש

[ 

 = לול תש רוזעל םדקס סור וסעיכק רסלכ 6םומעכ רטלכ
 = כס סו ומכ דוד 36 קולכ ןכו רבו פמע 98 ססכל קורו
 = קור סלנקו וכ כותכק טלכ סמטעס ןמסכ ספמכס רק

 - ווק סויסק דול 36 סיק6

 | 0%  ןמס | עבד
 = ןכז מירבדס ק6 ועמסכ לוס לע .סיק5 סור סננתו

 בפ "וכו יתסלפסו כודס לאו
 = קנרלמכו 3 סס דוע כתבו
 < סלק (כמיפ וכ = תיכפק
 ,ץפפ למ רח ןיכע ופיפכ
  ןינע םלסתק רסק חכו
 - "ומכסב רכדיו רכָרַל זקוניסיו
 .יככרכ 6 תוחכטותְּכ ול
 ' תענ ו'כ סו! "וכז סלקזק
 מסי רסס וס וכו סכיקימ
 חולכ רכרמ (וסס וילע
 לכ ןכו רעש לע 'זכו דק
 :סילו6ב לכס לוד ןסכ
 וסט לר תכס טוט סימותו
 וילע סרוס .ביכס זיכוס וקכ
 | כו םדקס חור3 | לכדו |

 : ם\לכ רכסק סכק< יכש
 "נרלטק קלספ דרו (לו לקי
 :"וכו ולופי לז : קודקלכ
 תס6 56 סד[ס עיבקכ לר

 וטביז ךלטיבפ רו(כ ויכוע ולוי ונרכוט תונרדמס ןט
 פוקו 5לק קנטככ סיטדוקס ןיתוקפס כרע 2

 יר6קכ ל רכבקס סולו סלעמו

\ 

 רמא ז*

 ותוסינמ רכד םויקל וסיכס רט5 סיילכטס סיקפומסו
 רפע ורככ יכ קסש* סכויע רככמ לכל ץוסו ד ירדוסוו
 :סיק5סכ 6/0 סכסו = * סיסב תורוככו תומודג לול
 סטקכסב ויניפ ריסט רטל לכד .ללסי 'סכו רבד לכי
 ביני וילדק ךנטק וסליכס רסלעו = * תרועכ ס0לפומ
 \ לכוע סב קס כוסי 8% 0 וקסכספי סירסיקכו וכ קיו
 ףטקכ | *'ס ןטיט ףוס רכוס וזכו ודכעככ קסוק
 .ופדנכ תמ6ק רכדו "וכו  םיסזר סכילט סיכוכולפס
 |36 םקכַ וכי ףוסוליפסו גז מיט ודמלכ וכל
 \םפככ תותיספמ | * 'וכו ופקמל 3ע וסרפכיש
 \סתמ6 55 סטפוס סכילש * בזככ .סנורס

 : קונו

 ו ןמיס



 וכ סיכיע קרוע לכ קישר |

 שינו רמאמ חרוהי לוק -
 סמ 056 קוס ככ ןופ"כורפכמסרככ | ו ץמיש

 "סטו = : קמדוקכ לכסס ולכל וטרפכס
 דע > סיפרו סעטכ : דסויפק ספס לכ "וכו ול סכפסכמ
 * תכטקככ רכסס לוכויפ ומכו ס בוט יכ וסרו תעש
 יי | .תורוכס .קי6כ 59 סכוכסו
 שרפהה + ףאכתה רבכ ירזוכה רמא יי .םיפיככ)  ויקפ סויכסונס

 המ יתוניבהו'יו םיקמ ןיב
 הנפסכת יישו וטסרא יקלאו םהרבא יקרא ןיב יטכ 'קיול:%מ סמע רוכדפ
 השקה וי הטי קמו -היארו םעטב ושפנה ול .תמלוקכ וכרכזט יפכ קפמ
 רוסמישוילתו עיגישימ תשבי תצוהה םעטהו | 'םיקולו* לע רופסק ךרמו

 ןמיס

 רוק .קיתמ סכמל יכ '
 וכ ויס רס5 סיכיעל וה
 סיליככ לט סקיקו נטס לטמפ
 ף'זמ | םוכסיל | ססיס6רצ
 155 קעי סיקל9ו * סכיכש
 | ינכט טקסכ גיטק5 ספק
 :רומסכ וקוד לו קיד קוקיכמ

 ומצטי רס6 * 6וקק סעטֶקו
 ג רכודמכ לקוימס ומסב
 ס 3כע תפוס קטקקקו
 כ | סילכתסמ סיפוסוליפס
 | :סלקפ ומכ סתוענְתב
 "כי וכו קפוסמ לוספ רח6
 סו6יכס תויסרס יכרדו ג יש

 וכליעוי 5לש סיק35כ ל
 וכק5=פ ערי 0לו וכקיזי כו

 : וכו וכיקוככלקו
 לכס קעכו ןו ןטיס

 ירכו ססלכ6

 סכרי סמנע .ךלמס ירכדל
 תקפרקו :רשיבמ קכוכסו

 ת6 סרג ורט(כ !ףעמשו
 : רנו סככ קו ת6זק קמ

 ליס יכ *ספקק 6! סעע
 םברוע רכל 56 ספר
 סיפר 65 סיכועל קוקע בוז
 ףנכו סטקס ךרדכ תיכויע
 ןיפס : ךלמק ולכלכ סלקש
 לכס יזכו סנעכ וכמ רכל

 ;רשקחהו זרילע תרומישו  ותכהא לע ושפנ
 אלש דועב הבוח ותוממור יכ האור איה תאזה
 זכישאהל ןיאו רעצ הרובעב עיגי אלו קיזת
 רחא 'יפומינה השעמ לע געול אוהשכ וטכרא

 + טתוא סיקלאה עדי םא קפוסמ אוהש

 רופא םהרבא לבסתמאנו רבחה רמא וי
 ץרלימהו זרורגהו םידשכ

 ותוא טוחשל קחצי תדיקעו לאעמשי תקחרהו
 תולסעט הארש המ יקלאה ןינעה ןמ האר יכ
 .יקלחמ סכלענ ונממ רבד ןיאש הארו השקה
 טביעגרל ותקדצ .לעותואלמוג הארו וישעמ
 דע וישעמ לכב הרשוה ךרדקר ותופ4 הרומו
 ךיאו ותושרב םא יכ רחאמו םידקמ היה ארש
 ושרד רשאכ תרומודקה ויתושקהל ג ,לי אל
 הצוחה ותוא אצויוב הכרבל סנורכז וניתובר
 והוצש'מול הצור ךלש'ונינגטצאמ אצ ול רמא
 םיבככה תמכחמ תוישקהה ויתומכח לַכ בוזעל
 סעטבוילא עיגהש יט תדובעב קבדיו םתלוזו
 תמאכו'מוגו יי בוט יּכ וארו וטעט רמאש ומכ
 'רדענ התזה תאזה וארהש ינפמ'רשי יקמ רקג
 ;רל שיש רובעב ץראה יקלא ארקנו * פתלוזב
 לע םירזוע הימשו הצראו הריואמ דחוימ חכ
 תדובעכ סה רצ א הכ סיולתה םירברה סע הז
 לכו * הזה ןימה תחלצהל העצההו המדאה

 ומ

2 

 בבו הי
 יןכיס לל םימת סיקו יכפל ךלסתס ורחל ןווכ ילוש י'וכו
 + תכ)מ ןוימעס :םורס סט סיסי רט6 56 דיזת וקע
 ודעעכו ךלי ותכלכ = +ןיכלכ וססרכש קור סיסי סט
 \רש6כ ץר6ס יקב רקכו : רק6י לו סילקי 65 דועעי

 .תפרעלי 09 :קז כ סיכלמ
 רוכעב : ץל5ס יק36 טפקמ
 קומלס לע "וכו סכ סל טיס
 סּכיו6 סקודקז 6יקס [ר00
 קכרעמ לעכ 760 .יר(ס
 : סומט ןיועי ' 'פ וקנס
 סתויסלייכ ספט :ןי6 סנ
 גוזמ סריוש כוטינ קיפננפ
 -+ רכסמ יסד (ריו6 316 סומו
 < סנו ד6מ לש ץרפק סכוטו
 רברכ \שוכ םכדו בלס תכז
 ורפק6 סתופרסכ סילנלמכ
 לוט :ופרעי סטו *ץ9
 ומרט| ומכו סו" לע רועק
 ורומ6 3 ךכיו כ ענ'פרס
 ונעלו 30ך6ק רככ י6
 .שכי .יוכסקו 705 'ס  יכ
 ויפעמ סכסי 03 סורככקמסמ
 עדוכעמו מּכסכ ססיס)כוכ
 ופכ לוכקס כ :רוטפב פ
 קל בוקכ :ןכ לע :סוקמס
 ןכ לע ץר6ק יק55 טפעמ
 יק56 8 ררוסס כסעי רמ6
 ןקכדס טיקמק ךפסו לכנס
 5יכסמסו ראס סקפ תוירעכ
 סמורפ 'פנו :"כע > וכי
 יכ וכעדיררומסכ 335 רורב
 פיו וגס לככ סטסכס כ
 שופ סדק ףונכ- תומוקמ
 ןמ סיכויס טילכססמ ססכ
 "בק 6סע רתוו וסינריפ ומס
 ּוכ .סיכז6סו סיכיעס מכ
 יוםיגרו 65 דבכס סג וכעס
 סוטנס יסכ לכק כס סכסו

 רע ףוגס ילכיפ לכמ רתוו <
 ךורכ ןוינעס ךנמס ןמ דחכי 63 ויפעמ יקלסמ רכבל
 ףכק = י סוענר) ותקדכ לע ותו לוג 6וסס :!וס
 סטכועס ספונס סדעס זמ ןמיס יכסכ ורמש ןיעכ ליוו
 רסשמו סילקמ סוס לט דע:'ןכו סכופב סנקעל ספט

 דלבככס 'ס ססכו = *ו9 סיפק סיכר סולכ( ויס ןכ
 ספריפ תומוקמ םי קל סלועָפ לכ לו ודופכ יכ וכעדו

 סירכד ינט רוכעכ סילס< ןוווקקמ רתויוכ 'ס פכ
 פכ;יפכ ימפק] לכקמס סדן .תכוכפמ .יכפמ דק( =

 וע 3 5% כ ₪



 .הֶרוהי לוק 0
 קיכ סוקמ רחנכ.ןכ לע לכקמס 507 לע (וקפ ןויטעס
 סוקמכ 'ס ש ןכש ( 6קיו 'פ ) ררכד וטו + כע םדקמס
 כוש שלו סיסיכ סמ פרי ץועוקמ וסנשיט רוכעכ סזס
 חכ יִכ ותעדל 5לכסו * כע * פוס 9לפומ דוס יכ טרפפ

 חי .ץמיפ יעבר רמאמ.
 ילגר ככל לכס םסייעב עב טרס וכרדמ ןכוללס יכרד
 רכסס ךטמכ * סקרכס יפכ *י56ו ססוליסכו סימס וכככ
 ףוע סיכ גס ןכללסו =, * סז ףע סירווע סיטו ורמלכ
 דרס .ימ לכו |: קכתו קוד סמ .תולוככו קול ב5

 ץר6 סוקמ לע .בכנס ןוינעס
 חוק = סותונפדמ) 56 רםי
 מ סע קקק35קַל ילוועק
 לכקעס פדלות | קכוכתמ
 רכסס ויל5 זמלט סמ לוס
 סיולפס סירכלס סע ולממב
 יכטכ 'זמס סמ יפכו וכו סב
 < םלכס מכ כז מיס
 וז ספכוכ5 דוע * ומיבסינ
 עמל וברכזט עבלרס ירכל
 'פ ןכמנס סנ \ י"'ע ןשימ
 תלעמ לע ריעס פומ לסל
 6מטְתַו ורעל לכ6 = ץרזס
 סילע . סכ\ע .דיקפלו [
 רוקקס < 5 ץר6ק  יקתו
 ץר6ס רוכעכ רעב בוקכס

 < תוספכק (יסתו ןקכ ףמטתש |
 כוח 'וילעה סכסו תופועס

 ילעב ךחא "לוח אוח יקבה ומינה ףדרש ימ
 םכהל ןימאהל סכתושפנ וחוניו תאזה תוארה
 תולש חמ סהילשמ יבועו םהירבד תומימת םע
 םכהיירקח תוקד סע םיפוסולפלןימאהלוהוני
 2 הילע החארנש קומו. םםהירובח רדס יפויו
 םֶהיְרִחִא סיכלו;ר ןומהה ןיא ךא תפומהמ
 רמאש ומכו ומאב תואבנהמ תושפנה ולאכ

 6 וש איל תופא הבד םוחכ-
 ךחוא ;ראור נא ירזובה

 סהימ סחימו .יפוסוליפה
 ו ד

 . לרבנש ימ לבש דע וב.ומסרפתנש .המ ךפה
 לע וה וא ףוסוליפ בשש רילע רמאי שרפנו
 לכ סהמ ללוש קזתאו םיפוסוליפקר .זרעד

 25 זנו ו תילו הטעם ב
 = רמא ש

 סכ5ז ליפי יככ סע וס וכו
 יקיככ לע | סוטכו .ךומס
 סיכפוסס  קלכס) = תעלק
 סקויכ סע סירכדכ סעותל
 סכונמס ופויכ וחכסוכמ יתפב
 םידכולס סינטס קודקדכו
 לכ רט0  סטרעב .סיעכס
 ו = ךימז6 קכלקנק 'סעמוט
 לע יכ * סכלדוכק תוטפכסו
 326 בטסכ יתלכ .סז קוק
 לכ ןולכ ומרק סב וכ-(וככ
 ₪0" 5 ורץ(קכ | סיפיככס
 ןפ'לככ יכ וגו יככ6 סירכד
 .סז תכסו "יכמ? .ןיפל דככו
 ופכעב רסעמ רע תצזס יכ
 תוטפכנ סטול קטוע 3קככו

 , יססייוקס תוקד סע : תוכי
 ג טוקיככק ילפננ יכוע דנככ

 ירו מכ ממו קופמכו ופל
 סיוב ןוי\ע  בסכסכ לק%ס ביתכב .רכדס דוס ככמ
 = ותע ס כס כוונו סימע תולוגנ בכי סדש ינכ ודירפסב
 - סיכומסתס םכ ספו 220 73 דכסבס 'ס יכ ןיכעסו רז
 כככ ססייונמ סתוכר6כ סעו סע לכ לע ןפבו סיכוילעב
 כש6 רמלבס וסוו תוכיכננטכ:6ב עדכ רטפכ עולי זמ

 תופזמ סלכה קנס יכ םיניעס .9כל סתופ ךיקלל 'ס קנס |
 < סירס תווסל טכתכ ןויפע יכמלמ ססילע סיסוכבו סימס
 'וכו ידבכל רעוע םרפ תוכל רטו בופסס ןיכעכ ססיל
 לכ יכוד6ס יכודפו סיק)6ס יק35 וס דבככס 'ס סכסו
 | 'ס תלקכ פוט בופיס קיעכמש %לרטי ץרל לכל סלועס
 רטוס ןיכק סיכ(למס ןמ סיפע ןקכ 05 ומסל קדסוול

 ו ויבסוש רו וקפ לסיקס ומעמ סתוס ופיקכסכ לטועו |
 כיתכו ץר0ס לכ ימיכ סיז עס .לכמ סנונס ול סעייסו
 ויקתש 65 .סיקכלמ סככ יט6 יכנ(ו סעל 5 םקייסו
 כטויס סעק פרק סכסו = * לכ סרק סיקל0 35 סת6-
 ופסל .תויספ תוכמס יכורכו .תוירעס קפודקב .וכלסב
 "יפו יוטפסמ לכ פפו יתוקס 5כ קל" סקלמפו מ( ןכלו
 תוכילסכ .סס ןייעה 'וכו ץרקק סכתש ץיקת זכו סקו6
 סע .* וכרכזמ וירמסכ עָבְקְרס פכוכ םיכיקלמס וילכל
 וקכ יכ וסס ץ7ק0 לוקי ןיכעל סוע סז סיקופל סויה

 7נככ * סקילוכס ללס יפויו
 55 * תפופסמ סייע הזרכס סמו -:ססילכה חוקימת
 'ןכס ססירוכס לע וקיביס יכויעס תפומסמ .ס6קכס סמ
 םקילוכס לס סיפימו ססילפפ .סיכסתמ סתויק סע יכ
 תוויכויע .תויטרכ ססירכד םיללכמ ספויס 22 ףסוכו

 וסוכיט ועכ ססל ןימסל תוכזס תוספכס וסוכי 53 כטעל |
 ןקכו .יורלעב סקוקכ 30 לכ רפש סילוככק ילכדב =

 סעטס ןיעמ סיפוסוליפק רח6 סכפמס יפלכל ספט
 960 סילכדס ויקו = י וכו ןופקס ןי ך6 6ו וכרכוש

 סיעכטומס סעס ןכו וי ןמיס יטימסב וקמ5 סומיכסמ =
 עוכוכיכ סתוטפככ וסדקי םיק36ק לל כרקסלו סלותל
 פכטומס תלוזו סתוכלב תורושמ ובופיו ידיססס ירכדמ

 | 7 ג לכו סילכלס תעכס 50 ךירכ ץוס
 יםרפכו לדכסט ע לכפ דע חי ןמיס
 לוס קת(ו  יססעמס ןוסככ 7-7
 ני ןמיס סתולו6 לע ןרכד לכ פעמ סז סיס"'וכו ססע
 סורכלס .תעידי. ס יכ סככיש וכ קלעותסו ורטלב
 6וס ו כוסיו לעופס לכסכ .םוטדס5 סקתמ6 לע
 סיקי'פכ םוקי 65 סורוקיפל סיסיס ןיכ קילכ סיקיס ןיכ

 ( תה הן כו ףוסוכיפ |

 "טי ןמיס |

 ו



 רמאמ  הדוהי לוק
 וכ ותבופת ןיכע 'וכו ופרמפ סש לכ5 טו ןמיש

 ןורטכמ ס5עתסל לכומ 5 פס יפכ |
 סמ ך6 ךכמק רכלכ'יפוסוליפס וכ וק'וסכ רסס קעמס
 וונ6 וטוסי 53 ןקוקמס פוסק סמעמק סתמבמ ףוס 05
 00 7 ע רזוע וקויס לכמ קל סכל

 נכר טי  ןמיס יץיבר
 * תעדוקס וקככסה 196 ךרולס ךרד רס63כטומס
 פעילי .ניססס 'ימ .תנכדמ ףיקו *רכו ל56כ כס ןכ 7%
 ןיכעל סולקו ."יסכול 16 תוקנו תויעכט סומכסס לכ"

 ל 6 'פ ףוס ןופסלב:סלומק רופיבכ בוט ספל כו סזי
 סיקפ6 סלכ רעשכ יס-ודמ6 = ==

 לכסק .יכממ סלב ותומדו אה ךר יתרמאש המ לבא רבחה רמא עי קוק 906 ןויעס תסננס

 לו סכעכו .תמזכ סתילכק
 תלוזכ ופרק סדשס ןוכי +
 סיווכמכ 65 ןוגפ סטפמ
 סכוק ןומכ תופעל סישעו
 יפ3 .סיטוע .וכסכ5 כ;
 < קוכדס .ךרוככ 05 0 עפק |

 | סז יש ילכמ לעופס ככ
 ןויעס רעכממב ספ יכ סככש"
 וניסיטכ ךכופלו == *לכ5
 65 יכויעס עדזיכ "טקובמ"
 דכ לע קל ספיפעזמל ופופ

 58 וכ . קכולעס .יקל6ס  תרילכתיכ םתנומא שרוש =
 ינויעה עדמה םא יכ חנניא םףאל החלצהה
 | !? בוש חכב לכשב תולכשומ תואצמנה תעגהו
 כ 591 ףו קיש קככקסו .לכשל בורק לעאנ לכש ןכ רחאו לטופב לבש
 אלא סלשי אל :זוזו ןוילכה אריי אלו לעופה
 הזו הבשחמה תדמתהו רקחמכ םימיזו תולכב
 קש רש ל2כס לכטס סו  ם'א1ר סקד ןכ לע םלועזר יקסע םע ןכתי אל
 סכינבהו האנההו הלודגהו ןוממהמ ושרפיש
 תווקלסס פוקו = תויעכעס * היהירשאכו עדמה ןמ סתוא וררטי אלש ידכ
 ו? | ספי .סלסס לחייפי עדמהמ תשקובמה איהה תילכתה עדוי םדאה

 סילכל נט .לק[ | ןוכלס
 סכס- 6וסש גיסמס יכפמ וס

 לס6 לבסס יכפמ 16 ףוגכ
 ו :.  קנטסס (יסו לעפכ+
 ד" קכקכס :לכסס יכפמ

 קס ": תולכשועס כול .תככס

 5:לכק ככסק ספ וילכפומל "וארו םניא םה יב שוע אוהש המ לע שוחי אל \ קלפלק לחסל ץוכקס ןוקפ *
 >> 86 פועל םיללקפמק יכפפ |

 \ .בטומס .תומלטס פכט ופסכו .תיבייעס ףיסס 5ןכדמס
 :, ותרמלס סע 536 רפמ .ותכוכ (יק וזו = * סול יסקולכא
 סילבדס סעודי סל וכ .סככיפ סלט פ\עותהט נ' ןמיס |

 לתיק 65 וכו סורוקיפק סיסיפ ןיכ קידכ סיסי ןיכ"וכז
 < סחלכסס תילכתס סתכומ6 פרס תויס לכמ ףשוכ וקכוכ *

 7 ותפפס 65 ך6 .* וכו יכויעס עדמכ ס5יכ סככי0 םד65 <
 ומכו סלכ6 קוס רקעס תנטקכ רזוע בוט ססעמ סקמ |

 ןיטסרכ וכיינע סדוס רככו * וירבד ךסמקמ רפגתיס
 כה ורמפכ סכוכס ןיו"וכו קווכמכק תעבסו :' ןמימ |

 לכ 530ב .קקכמכס .סכוט(רס קככסק 56 * ככ לכס
 קכ: יש 6יקס .סככסס וכ תולכטומס ענק 56 סד6 '
 תלוזכ .ומימ ככ תיעבוט ספויסל 075 דו תסיפת |
 סכקי 986 סככסס ימכ6 וכיימע לכס = * 55כ תולדזיסס /

 קוכספס דמלס ימכו ודטלתסס ךרדכ וקכלב טעמ =
 תודפותס ןקמ-ךיסמקכ עדי 05 ןיילעו ססדכסס תמכס
 יכעכו :*\סזכ ףפויכו לעפב ליכסו קו םסבפסב 06 |

 סופצ לכוש 65 526 סלוכס תל לכל םכ ול לטל רטסס |
 יעכטס לעופסידי לע 15 סיוכק מדוק סככס תלוזכ
 .תטלקתמס רוכס וילע לוסת ןולחשק םוכזיכ סתירססבו =

 פרוכל ופנטס ךלדמ וסרקי וכ סג יכסלויסס 5כטס ןכ
 וכמ6כ .רכסס ןווכ 610 סככסס לו לועסכ ?לשומס <

 ןקוללתסס לכ וכו סככ לכטפ ולכטומ תו6כמככ קעבסו
 סככסכו סככ ופכטכ ולכסומ ויסיו קופכמכס וג ועיביסל =

 רוט וגופס לנמ ןכ שרקי \6ס 5עפב לכש כושל סכורק

 ס| = תלול סללק נעו < ב
 ןכל פס6 .סעיליכ סירכדס .ליכש | רט6 . סנללקס
 ןווכס סמ יכ תפסו ותומדבו סיק56 םלכב 6וסס רמזב

 וקפכ לכטק קז יכ סנפסס מ .ןולקלס ןימק טז לוק כל

 ןקווטככ סכוכמט 6וסו לספכ שלו קווס ופלכ שוקו סייקו
 וכתומלכ וכמלככ סד6 ספעב ןילע "ממ ןכלו סיקידכ לפ
 .סז .לוכעב לכ יעכמ6סו ןומ6כס תולכפס לובעב 5

 יסלקס סממ תומוקמכ עד קילרס רככו * קע ןורספס <
 סז טפסמ פוקפ נסוק יכ וטימסכ עדופו ס5רמכ סב

 ןוממסמ וסיופיס  :וכממ סקוסר סוסו רכס לס וקטסמ
 ןו סרכ ףוסופיפס רכז 036 סש)ש * ס(כססו ול בקו

 לסלב קלקי 5 רסולסס - וקופרסב 'ס .פ תודקס רפסמ
 "וכול ותיסל-5 ךימכ תכס תלוע \עכ ביטס רככו סקמ
 וכ ס רוד לפ םלגכ .סדכלכ 03 תוריבע שלם לע יכ

 וכטס לוכמס רוד יכ סכומעו סודס יסכלו בפס לולו
 וקו "גו סל6כ .םוככ 5 וסריו .בכועס .(וס רשולסש

 סוקמ לכ 2זלכו 'ובו יחסה יכ ובו ץרלק קמשקו ורק

 דוככספ וכטס סג5פס רודו = *'וכו :תוכז 6כוט תש \
 סרומעו םודסו = * גו סש וכל סטעכו 5 רמוס קוס
 סחל תעכס ןופנ ורמסכ רסופס (וס רטועקט וכטק
 ₪5 ןויכשו יכע .די) .סיפוככלו-סל סיס טקפק תולטו
 וס * וכו סטסוע וסס סמ לע םוסי 3  :'ונו סקיוקס

 סרועיס סעכ ספ יכ ססולעפ וריסכי 65 יכ וכרכל רט6 -
 ס96ק סיד .ןיסו * ו9דקו לקו עדמס קגפס 55-
 סע סג * 5 ןמיס ןוט(לכ ףוסופיפס רעפפ סמל סיכולק

, 

 3 ןמיס



 רמאמ = חדוה לוק 0
 מפ סל תנילק סיפוסוליפס םלכ יש למ'ג קיפ
 סוקש סיס סו סכסו *וסמר(יכס וקכ לכטפ סקמבמפ
 :הס ןמיס ימילטכ רכזוסס קמ יפכ רח עט ל לס ותועופ
 סנחת יכ ונוגע רפוסכ סז ק(רכ "'וכו כוטק 5 ווב 6

 0 לבב ןמיס =. יעיבר
 < \רמ 505 סזפ רכדכ סיכתומ סק "פוסו)יפה תוגסכס
 ךרומכו ךרוכק סעע ץוס רקולכ ךרונק עב 6% סרזומ
 ןכישרממ ופרכס יפמ סקמ סי 5כ וקרעשו סכמש קוס
 וכפר תוטמ ןי6ס לר = = 'וכו ןכ סרותק ןי(\ : ויכיע

 = "פע ףוסופיפס סופי 650 מא
 סתעו וכו סשוע לוקפ וש
 ססעמל סופיפ רקוסכ קסעב
 י"וכז שרוכ) תוטדקל כוטש
 ינוועס עלמק סנ 6%
 םילכת ףוסוליפה 3260
 קל וככי6 = 0765 קח לכקס
 וזוכ לעופס לכסכ תומדסל
 סדקו נז מיס ק5עע) רכוש
 * 6 ןטיס .ןוסארכ ורופיצ

 םיבשוחסניאו איחה האריה לע לומנ להקל
 לע םיש:ענ ויה םיזוצור וא םילזונ ויח םאש
 ךרדב ערהןמ וריהזהו בוטה לע ווצ לבא ה
 רדס רשא ארוכל תומדתהל חבושמהו יוארה
 םיסומונהו ועבקו .* בוטה ךרד לע סירבדה
 סה ךא תוכוח םניאש תוגהנהה םהו םיילכשה
 א ןכ הרותה ןיאו ךרוצה תעב אלא םינהומ
 הירותה המכחב אכתנ רככו םייגהנמ םיקלהב

 : ולבוס ונניאש המו יאנתה לכוסש המ |

 כו סילקפומ סתול קרותס

 יקכתב = סיינלקו .סילקפומ

 " יםויגקכמ קלסכ 630:ךלונס
 ןיפס נויכו תוכוממ ימידכ
 ךכוג ל סקס סילכדכ ךל
 ל 65 קל סנו * העפס

 סתרנעקכ וסל לוטול ולס
 תחת סלכ !כ6 לוטיו ץכי
 תנכוקקס רוקה יפ לע רוס
 סתכסכ רפכתכ .רככו זו,
 לטויז קזק קפסס לופי סכמ6 סטכק לקו "וכו היולוקה

 יכוועס עדס יכ וכרט(
 ףומוניפק לכה תילכק [ומ
 קיכד לעוסק לכסכ קכדהמ
 וס לוס קכ בופיס קרטו6פ
 .* גז ןמימ ק3עת) רכזומכ
 וכיפ נוטס סטעמ סנש(
 656 קלכומס ותוקלש רקע
 601כ5 705 רמוטק ךרַדמ
 ךרד 3ע .סירכלק .לולסכ
 יפ לע ף6 'גוכיס יפכ בופס
 סוס סזכ ו5 ספק לט
 .פכשמ 36 + )לבכב קקיכד
 'טכו וטפכ סיסתס ןויעכ סומק רכב 6וס רסוו ידכ

 סטעמ תריסככ ככל רכו סיפכ יקכ סיסיו סידדכס לכפ |
 ךסו וזכפמ ןס וכפסכ ס(יו לוסי ולכס יפל רמפ תוזכ
 רוע כס  ורודס ןוקחמ .סיגקכזמק ונקימ תלול
 ."תס)כס תילכת ץוסס יכויעס קומכס ₪ עיבס5 סל גככ
 וטמתסי לו ורמש לכ6 6 ןמוס ןופ6רכ וכבקבס ומכו
 . סיסומימס ועכקו: וכו סימל רתויס סיסעמב %36 ספכ

 סז * תונסכקס סקו * ססיל ע סלומ לכספש + םיילכסט |
 סיינקכמס יטעמס 'וסכ 'ז ןמיס יי סלק רפ6 סמ
 < סמכע ד5מ סתועעל וכייוק 63 יכ * וכוס סכיזסי וכו

 וכתקננס לקע) סבוק וכיבפ תולטומס תומס ןיכעכ
 ךכיפנו *רועשכ ןויעכ 35 סתע נס ךלל ספ ןיכקל קל

 | = ססְך5 68 טסכ וטעכיסלק סכסב יכ סכייכעכ ולקי <
 לטש 36 כוטקם סע יפ3 וכ ןווכו | *  וכו סיכתומ = לנככ ול / לט רגככ ש5פ ויתורקס וכווכיו ררלוסו

 סוקמ סלוקפ ןי%ס וסימופכ %3גרמכ דימע וסולפ6י
 וכ רבקס ירכדב רכווזיס יזכתס ץוס סוווךרוכס תעכ

 רשא אוהקר רואה עקש ירזוכה רמא
 תעדהש עיקש רפסמ התא << 08

 ?רתבשהש הדיבא דבאו דוע האריש תקחדמ
 + תובשחמב חלוע(יתפכ לכו סכיש ץל)

 .ימ יניעב ארא עקוש וגניא רבחח רמא כ
 ןיעב ונתוא ?ראור וניאש

 ונרוזפו וניינעו ונתולדמ האר איכמו החוקפ
 "לועל ותגשהו ונתלוז תלודגמו ונרוא עקשנש

 : רוא ולשו יכ וגב :ולשמו

 יכוד ןויע 6כקש .סע וילות
 תכוכתמ 6וקט וטט'יס יסילסב
 <רוקק ופכ ןתקמ5 9ע ןידס
 ריס עק< | כ ןמיס

 *דכו קה
 "וס רכזט בקוכס לו6ק וכ

 לתי לכמ וכילפכ וכ רש וס >
 .עקס ספרכס יפלו סימעה
 תלפסמ יקלכ סכר סעיקמ

 3 וע וכו36 .פופרק) סוקפ-
 רמא ככ וכסלמי 0% * וכו קסבפסש

 רתעדכ רלעסל 076 פרכפ =

 לס רכו 031 = יוכינ6כופל לוע לכוימ לכ סכפסמ"
 יפכ יכ ילו ימוק ורמפכ כוקבס דעיפ סמ סולק סיטקטס

 < :ןמרז ךילע 'ק לוככו .ךרופ
 וכ סכוכס י'וכויכיפכ 556 עקוטוכני< | אב ןמיס

 רתניכסכ וכמע כרקמ ןו\ע דסי ₪3 ==
 םישרכס ותכיכסכ ןוינע ככ םיסי 53 יכ םפז ןרתסכק
 ןי6רכס סכיכסק 1כ יס רפסס תופחב ורמ> ןיכעכו
 :שיככ3 ס6 וכ תיפ נכ סככיפ יכ טרדעכ לס שיס ןיעכ ןוש
 סיפכמ וכסכפ רש 6יסו דתוימס סוקמכ קכרכ ןומסל וש
 לכ סע 6וס תיכפורס תרתכס סכוכפסְך6 *  וכו ל
 : ונקעד יפפ וכו בלס רוקט סיפעמס ךזיקכז636לשי
 סלולנק ךפס לע וכתולד רמ6 = :רכו רכימעו וכעולדמ
 ןככ) סלועס יכייכפכ יכוסקמ יד גטס ךפס לע וכויכעו

 ילנככ רוופו = *סלועק קנטסדנככ יכוע | * סלולב
 : סורזופמס לע סלטה

 .בכ ןמיס



 רכר נכ בכ ןמס עבר רמאמ תדוהי לוק |
 ופישכך5 *סשוסומות/ככ65 = בב ןמיס = ינפמ יאר הזמיתאבה אנ ירזוכה רמא ככ \

 םילדגתמה יכלמכ אל םיהבתשמ בתד רזע לע =

 יתשב ) זרמאקר זויהיש זבת- אלו ? הרשממו |

 56 תולדה וס ריכויפ קמט קיסת =
 ןכפי לו : סיק365 סעיכככו קכפס טפכב ןקלכסכ 5
 רתוסס תווכס יתסכ :'כ ים ןוסלרכ וב (בויכ וכל סי וכו

 וכ רוי סכוככ םיכטסו ( ךפסס ונק יכסב כ ) כז ו
 סייקמש ליס סקויס יתלכל 6וס סירסופק ןיד סכמש = אב וא אג ךפסס תונק יכסב (כ(רתוסה תווצק
 ןיפס קמ * רקפסו תמלס .סקיביכ םיקפמע קל ס)וע)  הגהב תשריפ רכבו * המ תחאב וניא וא םהמ
 ןינקס פכמלמכ טעמי ןייעסימ לכל עוריכ סיכפסכ ןכ . תרולפשהר תולדהש הרוהש המידכע ליכשי
 וכ לספספ סיכמלמ .יכט לכ סירקוס ו6כקכ סכרס6 | קרואגהו הלורגהמ יקלאה ןינעב יראר רהו*

 :פופו בגוכ "סט ד. לופו יתנק יכססו בייסמ = בויסרבה יב תומוצד יתשביולג ןכ סג אוהו

 תומואה יתש האורינאש 1
 ?רלודג סהמ תחא לכלש* וז לע וז תוקלוחה

 סילומלמ יכס ולרקיסיכפה סכמפ * בייפמו יתכק חלקו | אלו םירובגב אלו םזכלמב םיראנתמ םעיש =
 65 ןכ 5עו = 35 דקקסו ביוסמ סקמ דס6קס סיללוכ ירחא ובלהש םהה םישנאב לבא  םירישעב

 העבקנ אדרשאםיכוראה םימזה לכםהד לעב =
 תלשס רמסכ 05 קל סיכפקכ ס6 יב רכפק ירכד וקוזי

 יפס ועו ןככו ךלקס כעל \ ספוק ןיככ רתוס י |
 ימפכ 'וכויתפריפ רככו :פחשסכוב 3תופסממפ  ם'א בחנו םילוג סהה םישנאה +הו ' רתד בה
 וירד תשותס סט סתיסיכ 20 ןטיס ףוש דע 23 מיס קוזח לע ולבסו.ואצ םצוקמ רכב םביגרהנו

 ובמוק מו(כועכ ורכס ויס לע ססק סיקומפק ךסקקכ = םהו גרההו זובה ןמ אלפומ םיניינע סחנומא
 סיניסק עלינו וכמט רבס רובו בקרות תכקתל בש 'ומוקמותומוקמ ידבכמו:םיכרכתמ סהב רשא =

 ס!ועב וק6ק ןיכעס קנדי = * וככוקתו וכרוכבו וככזפק ירזוע ןכו םתומש לע םופ'ומב םינונו סתגירה
 ןופלרכ 6רבַכְ םילכלס ןק ןקזוכו יומב כ1 ו: וכ+ דע הבוה זו בזה ןמ 5 בס שיירגהה תד ילע ב

 ךרוט יפל סקע 76 לככו - סזס יעיברכ ולעמו עעק טיס סתומכו תולפשכו וראפתמ סה סחכו ורזענש
 ץילוסיסו !וכס לובסל-וכו סלול יפיוס וזו :ורופסךטטק | |

 רטוש יתויס :ספלר* ספל וכפלוו וסע רט(כ םיץט שש קי |
 רעו שוסס רענס ינכוסב סירקפתמ טס ויסס ומכ-רכש = \"חד רפלכ לכ רה תלודגו סנוממצ
 ןופרכ וכד לכ לקו יססיכלמ תנולגב סקורטפפסמ- . "םעבש ילבמ'ירועשה ילכזאו םי ,לבה םושבול
 ןווכ יו"וכו כד 26 רמפפכ ינפדעלס סמ :דיק מוש == לקו םלדבה תילכת סע הז לכ ןישוע וזה לבא
 בותכְ דינק סור 5פטו 6כד תזה ץפפיכמכ ל פרדטל = הז םישוע םידוה*ה האור *תיזה ולאו םיקלאה
 ץרשכ סד5ק סע סכיכפ ורטקפ ופוס ויכע וסט ימ לכט לע הלעמםהל ש* יכ רמואיתייהסיכלאה סשל

 רפכי/יקושס קמ ןפי ינכ םיקנ6 כ קול רמו לוק ןכ* = .ויזצבלש ;רמ רכו;ינאע ינפמ דוד תיב יכלב
 יז לפרס 45 סנכ ספשו ומיכל סמקכ וניכט ןכו סיזמע = = ב חרב ףפשו אבד תא רבאמב יקל
 רמוקו פס וכע השל םיפסו רמסכס סוכתוכע ול סרב < / 0% כ א
 שור סיק5> יקכו לטו רנו סקסע ידי ס5לכ ₪ | ת\לפנב םא 'כ לח רניא םיקדאה רו

 ןפונכ (רבתסמ קו קוכפ ורמס קפ סטוסכו רגז סרבסב ו
 סורק סיככ קכקק ירסס פור לפטַאאפה יכ6 רט67 = ִי

 ז'כע | * קטעפ ריו יכיס רסלע ופכיכפ קטקז תועכנו = קרזב ונפרחתש ךמע ןידה רבחה רמא נכ
 סזכק(ל סיק%ל קכדבו רכסב ב5 שכר ירקיוכ 9 דועו  'ולגה ילבוס ונהנאע ינפמ ,

 יכנ לוכסילככ טקתסמ ס5סז טוידסיורדכסכל רל ₪ ןנממ םביבושהב יתבשח לבא + הדלוחילבמ
 'ס בוקק יס סילכזכ ויטיקפמ ילכ לכ 05 לכ6ו5 6 לעמ זרודכעו זובקד תוחדל םילוכי ולה טהש
 "במ סכדנו לכסכבפ * כל ילוכטל (פורס :כ9 ילכסכל = רבושיה חרוט ילבמ הורמאיש הלמב סתושפכ
 26 1 2 ד 13 מיס | ניאו םהידיבעמ לע סרי סודחו ןירוחינב
 וסיעטו רמלמ דע = "וכ ספעוש ישו : סירומיכקיל5 | ,+ 2 יך אלה םרדו\ תרימש רובעב א: הז םישוע
 ססעכ לכ פועופי פוד וכדלי וכ וכלסוכירסומ ןמש =" תיבר רונוע רפכלו עיגפהל תצזה הברוקכ

 זס : ולאו ו /



 .חרוהי לוק
 וט ןמיט יטילטב רכז סוס .ןוסלק ןיכפכו = : "וגו 6
 תטזק ספפקס + ךמוסו ךסמכ סינכק תלעות לע ורוק
 פרפל ןכתיו = יכע = * סלו6נק (יק) סק'לסק קרלו
 וכ ןי6ילכמ = * קללות יפכמ .תול גס סילכיס וכנ

 נכ ןמס = עיר  רמאמ
 = טכזט סזס לופסס לכ וולע 9 ט6 ערזס רובלב 30 כמוי
 - בוס ומכו רכז ןוסלכ ןלכז קוו ומס סז יכ = *ךלוק
 - "וכו סכתממ סוסו [רלב לופי רטל ורמ6כ סכק דע וכוסל
 וכ ןיפט רבד לכ קוככל וו סעיככ סרתוס רכט 6

 לבוככ ןוזח םנרק וכ תוללכצ
 ונממ :בקב רע פוננה
 'כזומכ וכמת ןוובמק לעותה
 ,* 3% ןכ 5ע יכ תמדוקכ
 תו6כ "וחכמה לכ 'פ תוחבמ)
 ירפ ספי ןכער תיז = ( סנופ

 ןכסוי כ = ךמס שרק רפפ
 תיומ לרסי ו5סמכ קמ 6
 וכי6 קו קיז סמ ך) למול
 סטיתכ 'ע 655 וכמס (יכומ
 כטוממ ןילזוס ןיש 35רפי 6
 * כע .:סולוסו ירו לע 0
 יככ 5 וכ סו 3ע ץלמויו
 תיז .ןמס ךי35 -וססיו 36רסי
 רכ סוג עהל ר 605 תיתכ ךז
 ךז ןכמס סיקי 16 וכ דישת

 סוקקככ ו'ס'םכ סירמס כ
 רופמל = ורסכוי וו םווב

 וניו ל ונממשקכמ התאש המ היח ולאו
 ונב יקראל שיש המ םע הוח תולגב םיבכעתמ
 רינרגכ סעכסכ ץכ (ריגרג תמכחב ) המכחו דוס
 ףלחחמו הנתשמ אוהו ץראב לופי רשא ערזה
 אלו לכזה לאו םימהד לאו ץראה לא הארנב
 קרמודוש =מ יפכ שחומ םשור סוש ול ראשי

 .(ראקר לרנשת רשא איה הנחו י וירא טיכמל
 רחפ+ הגררמ םקיתעתו העבט לא. םימהו
 סב שתו תודוסיה  קדקט לע5קירתש הגרדמ
 .תלוזו הילעו :תופולק החדתו המשע תומד ב
 "וב לוחליואר .הוהיו בלה ךכדזי .רשאכו הז
 'צעה השוע ןושארה ערזה רוצו אוהה ןינעה
 ןכו ונממ וערז היקר רשח\ ירפכ ירּפ אוהד
 -הילא הנתשי וירחא אב רשא לכ השמ תרות
 .יהתוא החוד האר אוה סאו וניינע תתמאב

 רכז ןופלנכ סעפ סייק סול
 סעטמ סכקכ ןיטנכ סעפו
 "וכו קירתס דע = : עכלרס
 ופ% .('וכו קדקט דע (5.)
 קיקתס דפ רבתי וכפססכ

 סמכע 56. ססק תולוסיק
 יפלו ילכ + ינכמ קרוי רםסכ
 וד דע רבתי יכזק קסכס
 סקס תודוסיס קיקדמו סלכ6
 :יכ קדס סתקיחמו סתכירפכ
 -קד רפ6 דע סקכיסט ידי לע
 30% וכטויו םלס = נוט וכקי
 -ןוומס .תבפסכ סונע תוונד
 סקקתו | >> ןוזומס עכט 6
 : ,וכ ,* 'וכו סולו, סותופילק
 "ץננפל וכו ס סור לקת זמ
 תופילקס .פוקדל קוסקתו
 כ קו ץוק לכ סינעסו

 < > :קו דוסב לימת רכ תולעקב
 : סרי ךילע ולוככו 'ס סזי ךילעו ולמ6כו 0508 ילע
 .סימלס וכתלובס יליחי סקו *וכו םיבוזקב יתבפס 6

 .רטס ורפ לכ סז יכ סדלותכ .תולבק סינכוסס סיבל ןכו

 סוימעל ת%עוקס וכקי וכו סיקלסב סתעיכככ סתטח
 .ס36 עו י.לופיכס ךסמ וכו ךלוס (יקפ ופכ סתלוזלו
 6טח סוסו :תמלוקכ רכזפ ליכסי סנס .פב ורמ6.קדנו
 יל 60 ךכ 066 = = = עיבפי םיע טופו סב סיב |

 סיכורק קש סילבלו 'וכו רפכלו טובפסל ת0זס סכרוקב
 וס .רעזמ טעמו = *וטק מיס ןוסלרכ רכזמ מכ סמ

 -* ממ טקבמ קפא8סמ : תומוקמס טס ןיכט ףונחס
 ספל ככל סוטכו סלט ןוכלכ ול גב וכקפינכ תוית) =

 וכ וכתול ב ךססנ סעט ףיסומ י'וכו םיס סמ סע :םיןוש =
 עס רינרנכותמכקכ וכבייכעב סמכסו דומ סיקששו .

 תעדס .תנסתב וכמע קלריס סמ יפל = * לכ : ובו
 < * רסכתיט ומפו תמס יפל ןכ וכו6.סכמ6 וב ףתוטמס

 950 :6יס סכקו < :'וכו סמודיס סמ יפכ ךומסכ לע6.ןסו
 . סזילכ סלכלעו סקלס ןמס סקכ יכ כו רק קכפת
 תולקס  ספס 'ק3 ססו סקמ סכוזמו סקוקל ב6סתסכ
 קזס ןומכסו- * ירפ תוסעלו ףבע ת6פלו סיטרמ םילפסמ
 ךי< יתערי 65 'וכו סכסת רספ שיש סכס ורוב יפקפס

 57 ךולס רפעמ רעכתסכ | הלאו
 6וקסבס רורכסו סכממ יקנעס קלחס  יכ סירופ ןפנכ
 קוק וכ = סו תלוזו רמו יי ימוכפק- כלסכ כו רמוסמ
 סלעמב רכוט םיפרפס ל6 ןווכ 16 + סככ םפלע תרופכ
 .פוק עיבסכ 52 + וכו 250 ךכדוי רטזכו :וט מיס
 סלטה תוככדוסה ץכמ זו סיל וכפי רלמס סיכפנסס
 . 18 ופויס דע סתוענעו (יסס ןפנס 5 קנק רש
 .תיפכמל דספנס ןוזשלס עריס תרוכו סכ וכ לול
 ןכו = *סכימל ירפ סעוע (יסס ןפבק סיקת15 *ןיעס
 לוסי שישו 56"םי יב 'תוסככ ה סלכ לםמכס ןיכעל
 וסיעשי פיככסו * סכלכ סכופבס ופרותו ויעופעס עטכ
 ספנות ץרסכ יכ בסיסמ6כ זס ןוימדס ככסמ וז 5
 סנקתו קקדכ קיזכי סיק36"ק ןכ סיענק סיעורז סכנכו
 ס5ק סנס 6ל רזעלפ ל (.ספ6ק 'פ ) 315 רככו רובו
 םירג ססיל ע ופסוקיס ידכ 6 קוממושס ןיככ 6רשי תס
 סוטס ס%ס ערוז סדק סולכ ץלסכ 5 סיתערזו רקלכס
 "וכו קללככ ףוק ספו : כ'ע + ןולוכ סמכ סככל ידכ 6
 לכס תעלז עלספכ לסרי טיבמל סמודיס סמ יפכ לכ
 " * קמ ופל ןכ רהדס ןילו וקרות סחלי וירש כס
 תוקוסס ס56ו :עכוק רס6 לסמס יפ 5ע קרסובמ סכוכסו
 : סרופ סכשמ ףוס סכמלק כתכפ סע תויגוד ןיעע רכז

 רפלכו



 - רמאמ | תרוהו לוק
 ףוס דע 75 סמ יכטב > ,וכו ליכטי סכסכ וכרמ6 לטאה
 .רובעכ |: תעדוקכ וילע ךיתוריעסט ועכו 7 ןמיס
 סיפוטש סב ןכובתסו : דו ג' ןומיס רכוומס "וכו ולכעש
 טעמו וכקלוזכ סירקפפמס וכר יכיתוסורוקיפ6סמ סכל
 .תוללקטסכ ססל סיס ל

 = תבר ןכ ןמיס | עבר
 :סתוס וכ סקס ןולולכ סלימוכמ םולכד ספויס לע סו
 .תוכול 'וקמס סכל ןכ לעו יסכייכעמ קכטמכ סלועפ וזיש
 טס סכרס ךכופפי יטפל סכל דסילו סתקסרסב רסי 6
 "150 ןיק קיסרס עבפרק סכמל-'ןנודול פע ורסוסו תוכמ

 ק רתו סע לוקס .דוסיש
 ץורפיו .* םוילוקס סירקעס
 סויס קכופ 128 60 :פורל
 יכ לוע וכו תלק6 ךרד 6
 65 'וכו ספו( סימסרפמ סק
 כורס יכיע'כויספס רכד ףוס
 תומורוקיפסס תופוכ לכנס
 ועיכו 2 336 - סכל ברק
 סלומ קש ריס ורכד ורבדו
 ולטקי .יכ  סוסרפכ = ונע
 .סימסס | קכלמ5 סקילכלמ
 ןקלזקסו ילקס תלנינ יס
 סכוטרופ זעל ןופ3כ (לקכס
 : וכממ רוס 365 ורמשי לכו
 סדקפ ועכ "וכו סעס ויס ך6
 סתיסמ רוכעב : דו גז ןמיס
 קתפכ .ןכ לעו * "וכו תלעופ
 תירכ ך6= = *> ססירקל סכל
 לע : רומקכ ורוככי ספרות

 תפנפכ 'וכו וסיקדכו ססכמש
 וסיסדכ רכז 3 יכיעכ וס
 יכקט יסמכמ תנרדטב
 ולכזוס = 65 קל = תכטמכ
 כסעל קלק סה ןי%ט סיכלמ
 יססכלו סעברי 2600 יתלוז
 < -ףישו = * בימי וכרכוס נעכ

 תוישמח המרקהו העצה םה סיירגהה הלאו
 וירפ סבלכ ובושיו ירפה אוח רשפ+ הכוחמה
 וראפי זאו דחא ץעה בושיו ול ודוי רשצכ
 רשאכו ותוא םיזכמ ויה רשא שרישה וריקויו
 קחור לא טיבת לאו ידכע ליכשי הנהב ונרמא
 םראפחו דוחיב םתולדתשהו סוכעה ןמ הלא
 ;רותוחפה ןיעב לארשו לא טיבתו םחבשתו
 המכ ןנוכתהו יםהימיב ילעבה ודבעש רובעב
 'וסולוקיפ6סמ סכל כ( יסורוקיפהמ יבר) 'פוצש
 קרב םכירמואו ץרתוא סנימסרפמ םה יכ דועו

 לע לשומ ןיאש םידכזנה סימסדופמה םירישה
 זבהילע שנוע אלו למוג אלו םדא ינב ישעמ
 םעה ויה ךא לארשי לע םלועמ רכזנ אלש המ
 זרוינחורהו םהה םימלצה תולעות םישקכמ
 'ובעב םתרות םירמוש םהו םתרות לע תפסות
 ןמזב קריולג םהקר תודובעה תלעות התיהש
 תורות ' ונתשנ אל המל ןכ וניא םאו * אוהה
 ;רשנמש דע .סתוא ובשו םולגה רשא סיוגה
 םתומכ םיסיעכמ לארשיב ויה אלשוהיקדצו
 םהל התיח לכא לארשי תרות בוזעל וצר אל
 ןוממ תכרבו ןוחצגמ תולעות תפסותל הואת
 קרממ םיסוגמ םלצק4 ויה רשא סהה תוחכב

 ריהזהש

 :חומ יקירו וסולק'פ לכ לוק
 ןכ סב יקמש וכוס ילופ מל
 יבוקכס לפס 95 ופיכס ךרד
 :וכ ססילכל ךפס רוס יכסו
 קר :תמפס רסל 05 בוקכס
 סינימפסו לק דעסו קסט
 ךירסספ יכוכר = ןילט יפו

 תלעכ רכד ר('במ | יתויס
 * :ע תולומב פויסרב בוס
 [ע סב ס:מלס ירכד סס ןכו
 ןימפמס לכ 30 שזפ ףוט
 ןקכ ףכויכו ול6ס .סורכלב

 ולכדו תמש ןקס וכלכ 'טסמו
 ןקרס6 .סרופס ל:6 סמכס
 וכסקמו .ילכסה ןזי 36 -ןכיל
 סיכטקסו'פכס ללככו ועדס
 לכ6 = = סמולס ןתעד ןיפס
 תעדס ימימקו סמכסס ילעב
 לכט .פורורב .פוי6רב ועדי

 סמוק  סרמס סילכלס 6
 וסק 636 סטכק ירכד םכי6
 ילסק :ןקכ וכטטכט 5כסו
 יכלל | לכ .וטטכו קעלס
 סת יכפמו = ןללנכ | תמלס
 לע סריקוססכ סרוק סלק%
 סוסק סימת סילכסס ו36לכ
 ולט6ו + כע * ךיקל סע

 96 סקס סיטעמסו ו יפילסקע [5פ יסרועכ סייק קפכמכ םיסועכמ .36רטיכ ויס 65 ורמ6 קדכי ןכס6
 קנס .פ סט ןכסוי יכל .רמ6ס סוג סע ןכס לכו וסיקלו
 ורוק ליבסכ דסובו וקול ולכ סנועס ךופסל סכקק פק
 סיקילכס יכ* סיעסר וי ורוד יכנש םּוריִפ) .סיקדכ לש
 יופעל ררקתכו סיקלככ לכתס:(ןיכיוסי סע ולוס רככ
 וכרתו'ס וניעב ערס סעיו ביקכ ימכ סיקדככ ספ וטקסד
 ספוק יכ רמוס יכש ןכ לע ספי %לו קופל ודיב סיסמ
 ו סעבריל ותכוכ ספיסו * טילסס יכפלמ תוכויס סננטכ
 סיסוכמ סככל ויס 86 : לז ןמיס טלכז סילקסס 53
 ערקו .וכיפר רפלמ יכ לכ * ססמ ףרוכס ריסזסט סממ
 וכפמ 36 * וכנועת לו וטקכת.5ל וסעסכ סקס (ילובק
 תומדכ וכל שי סקכ (כויכו סינועליס 50 תוכופס 56.

 ןימשי 6לו סתוש ןפוכ םקסס ןו6 סיעטכמס סתוש וטעי
 300 לכ6 - *כע * 'וכו ללכ רבד ובויחו ססס ככסס
 = 65 סלופסט רכסס תעדל ךטזמכ בזק ןמיס ויפיכוטקב
 תועוכפ ודכ וכ םיו רקע פכק וכ םימ רכד 056 סרס6
 ןמט ירס (ק!ק 'פ) .ורמפש ופ5 רתוי סלרכ סוס ורמסב
 כואב ןכו * ןיבוכמט וכפמ ככ ןסמ ןומפסכ סוככ ירסו
 סרוחס - סליעקש .סירכמ .יטוטרסו :פולטכ יכועדיו
 ןכמקק סג .* כע .ססיטקלכו טסיטלב ופעס סתילפה

 תופעל לקממ 05 ורמ6 \ע סיטפוס פ סתוץינמ סייק =
 ולמקפי סוכר = = טס בקכו 'ונו סקס סיונק תוכעוקכ
 ברועל דינו ומ יכ + ללכ מש ססכ ןופפ רונופ סוטקכב

 רצע) -₪יפ6 7 הג



 . בכ ,יןמיס .חטעיבר "םשאמ | 661 חשוהי לוק ה
 'סופמוק ויס וכל ןמזכ סקס ילכלק יכ לעופ ןפו כול5 = = סילכל | שיחכסל .לכוכ 65 וכקכמו סיסי סמ .רובעצ
 "םוכלוסו ס6ופל .סופמ ויסו ןויסכס סקוף טינוקס ססכ | וטכ ססכ ולוי כג ובותוברו = * סיקוכ יכיל וחסרפמ*

 :ץעלכו סכינפפ יניב .ןולוקס בזעה תובת ךרד לע = >ינוקס 6 ךינוי טימטס ףוצ וכ סכר תומס קש וימפס
 : פוסרמל בלכס תלוט .קכינכו ספכבס לע ספ'כוסיפ | = ברע ןוספכ תופועס ןירפיטס תקכסו * רוס סז

 ופרקי תופזעס ימכסו רישט

 סץכ סז סויק .לעו * ןיכשיט
 דוטו 35 ים שבילס קבופת
 סרקבכ .ןיכעס .סומ לכזומ
 כו
 ןכבו = * סנ טנקנ רבל םלס

 סעיכמב סכעט ל0לטל סיס
 ותעדז 05 תמסבו יכע יססמ

 ורכזמס ע3לרס ירכלל םעש
 נמס וכ | * רקטס קר קמ6כ רסס 03 בושכס יכ ורב

 ומס[ו *רוטפסמ קלזנמ תוטכל בר 3ע תוכעל שוק לב

 רפסב סזכ יכויכ בע בפכס סמכ תוטכל ישלסמ 'ן] בלס

 סיס ס5 קפסוליעס ירק6 וכ 7 םורד 'ד רמ6מ ס רו6

 יוטכ סיס 30 בפסי סכק .סק סומק םוסיכלו תוככועל

 יכפמ 65 יכ סול יתבו[ק סקיס | = סופה סקיקרתש

 ןומס ?יכימ ממ סתויס יכפמ קר ק5ז סתיס סתורקש

 תוללתםקס לטכלו לכ .ןופטבק סקילעמ קלסנ סעס

 רכדכ .י'וכו "\סס סוטלפב סויס סקל סיס ולי6ו :'וכז

 טיקכ קוק סקס קוס י*(קת'פ)ומוכסכ יס6 ברל סשכוש

 סיכנמ תויס ופ ישלקבש כ טסלו ךכיזב מלב רלופיטב.

 ל תייסו [וק5 לק:5סקפידכ ךילבק ןיכמ ךקולק קפש

 03. "זכו סיפבסס תורלפל טיקפב וכחכל רטחכ .:סשל

 סוס ירקס שמע ,סתלוטפכ ןישמ וכיממס דכמ ןכ סלק

 קכ "וכו סיסוכמ סלכש ויס רפל רמלם סמכ ומכע רקוב

 ,תוכפ .ותלכפ סרוקס .תטיכמ דפ סבייכע ליכסק סוס
 עכטסמ תוקוקל קוכויסכד רמ6ל וילכדב סכקסו :סקי6-

 לע סס6 ספכ 'פ קכס לכ וכ5 .סילקומ-ויס סזיתלוז יב
 כומכס רמסלו 5עוס לפ ןטו לונקקק קכיבב לכול תכשמ
 סוסמ וכ ןי6 קלופל סופמוכ טיס לכ- = * ססופל סוטמ
 קזכ סיכול 51/15: יטופפב סרומס פז -ילומ6ס יכרד

 רוס6 וקפוזו לפומ 9זק יעבטס .ןויעס וסלזנופ סמלכש <
 ול סיככ(כ וכעוט-ויתוריפ ריטעס ןבוש רמ6כ רס0ב ןכו <

 סונכולכ .וכעווט ץמלטכ סמעמס סז לע (רקסכ ולקומ-
 "וכו י:%5רקסכ וקו 006 + ו יִכיִס וכ

 קמע סול סמודס סמ 5כו 6רקסב וקליקסס ר6כמס סנס
 וכרד סוטמ ופוסעב רוס6 יעבטס טקיסס וסרזגו סט

 ןימות ןיש מל רב תיפדקומ לס סילמכ ורמס ןכוירומלס
 יכפמ סיכרד תטרפכ סתוס סירכוק ןיזו ןפיסב סתוש =

 רעסמכ סקמ וריקסש סמ ךילש סטקי וירוק יבלש

 טויה םהל היה ולאו םהמ תורובה ריהזהש
 םהתאו ונתוא האור תייה אוהה םוסרפהד
 "ראשל םיתפג ונחנא רשאכ סהל םיתפנסויה

 תרועימקו םישחלו תרונינגטצאמ :םילבזוהְך סם ללכס יכ למל דע
 קווותה תקחרה סע עבשהמ תוקוחר תונויסנו

 : םתוא

 :"לתכס סמ לכ וכ וכו ןורבס
 * וסרזני 606 פע6 וטכ וכויככ
 ותוסעל .רקומ (וס טקסס
 בסוכו סלופר וסט יכפמ

 "| סינמטק לוסלט גסכמ
 "ןקס כפכו *  כע סילט!טמס
 'זכס סרמשמ לע 6 קב פ
 :ןיכ * סזופר סוטמ וכ םיס לכ

 "ןמ65 ןויכ כל לכ ןיכשס) | רבא לכ
 * כע .י"'ןכו 6תפטונב ץתו6 יככו טפרמ (וקס סיעלוו
 :פדכסכ םי6 נו 5 סכקב סמ םרופע 9וס עימקס ןידו
 :לסיכו .קטמומס מ וכי6ס ןמזכ עימקב לנו 'וכו רמוסמ
 שרכב יחמקקד דע 6מוק 65 טפפ בר רמס 5רמגב סש
 637 ב95 6רכב יסמתימד ן:יכ 0365 (עיקק יסקקסו
 יסכמרקנ תכס "סב וכיד קקפכו י כע וכו נימק יממתל
 שס 'פ 6 קפק סלוטב סכויכע קירק תויס סע טיפ
 :וכימכמ ויק רככו = *סכ ןזיכב דוע ריכזכס וכו בסז
 תכסמל בפו ביסכמ יכיע פד 8יססכ םיססלכ סילינל
 'ןמ 65ו תורסכס מ 0 םימ סדל סתשי 69 רק סיני
 305 * ץככסס יכ:מ וס6רב מד חס שו סליככ סימנ6ס

 'סיכנ .טיכיש ביש ס שימ יחכ ישו יליככס סככס קככס

 ו > וקטב רדקו סימ ?ביחכ 6ת/כלפ רכ סיכלפ סיל למיכ
 ל .סרט6 (תיכלפ רב שיסלמ .סיטפכל וסיש שמול 6)

 יככיומווסיסכב ור ירי ורירכ וריכבטמ ריסדזיל ךמוש =
 650 וע מקו סיטספ .5ע יכ רסככמ וכל יולל .סככו
 ל נכ םילקמכ סוקוסב ןעמל לבסס ירבד .ורמ(כ וקמוש
 יס הכיס ישלפ סמב ועכע רפוסכו רמנכו סכסמס
 16 "וכו פקכסו רובלס ךרדמ ססל סמודסו סומסל סמלי
 "ק6כ סמ רכזומס י(כמס ןורססכ ןפככ סירכדס וככויש
 * "וכו הרוסטה טפכס קבסקמ לכ רועיטק סס5 .סלוקו
 וכקכמו ורב .תויסמ וז סלונסמ סכוז סד6 לכ 05 יכ
 םירכלק ןק ןס כס קכוכ לק5 סכמליכ סטול ספוע
 (בטרסו = = * תומלסכ סקלועפ רופ5 סיכוקל סיופלס
 תווסע 5ע רבד וללוט ביטס) 1כק ןמיםויתובוסתכ
 5616 /ףסכ 50 סט .לע סתורק ןוטפ ככ סיר תרוכ
 תופופרס ירפסכ םיכוטפרב (כמב רטלכ  סשופרל כסז
 כתכ סעודי סעטב ותוסעסכ סימקמ ילוסל ליעומ סופ
 לכס קרמ6פ ומכ תומ6ס ירומלס יכרד סוסמ יו 51
 וב .ןי6 ןכ (וסמ סיקפולב עוליו ס?ופר סוסמ וכ.םיש

 טופמ



 רמאמ | חדוהילוק
 רספכ 530 לכס ס%רכ .קזמ רתיו ילומ(ס וכלל סוטמ
 ןרפפל וכל .ןוש .ירומפס יככדכ ןוויכמס ךקולב 6רמבכ

 טסימע ודל .וכל ןופו וכל תועדוכ .תולובסס ןי6פ ופ5

 עדומ 6: תולוגס םי ירקמ סמרופמס עבטס יכרלמ-

 תרילקו סירקע לס עימזכ  יעכטס יעכ לכ! ןרקע
 סנ סיכסעכ ס1 ןיטיפוטק5 ת6רקכס קורס ןכס

 6מי5 פומוקמ סמככ ורמ%ט ומס סימכס וכותסטלסמלב <

 ירירכס טספמ עכוטס ןמ קוסל ךל ןיו = יכס:מילו יכס
 ןייוכטס.ןזוסכ 0ילסכ סימכס וכוליקס כפע6ו ילולב

 וכיפוכלמ סכסו *ילומ6ס וכרל סופמ ןטכ סיט 63

 עלסבו תכט תכסמכ ורק%ס ומכ שורוכב ספופכ

 קוק א[ ןכמרס ירומ סב יכ יז עמטו וכו תיביכס יכב לנס

 63 רטט ומכ ונוס ותו65 סיכ6 תרוכ תוס קפוש |
 ךירלק ודי פספ ריקס 'ק ןמיסכו * כע = סילכל זשס
 סרוקס ולכל לע וקוכס 6 ררוע 5וקו .ןודכס לע לז

 ותעד פל .סתויס לכמ 'ףט = סידרנ ימסמ = סירכמכ

 5כמ ריסוס ולמשכ ספ ו סימדוקס וירבל סילתומ

 ןויעס ותופ .רוזנו 50 סמק ליעומ ףוסס רמ(יס קמ

 תוסכסו פולובסס גקכמכ סתעד יפל ןוכ )26 יעבטה

 וכל 5לו וכפת 55 ססיתוקסכו ורמ6 שוקו תולקויץה

 יכרד ל[ ופרקו רש6 סטו סוכע סיונק תוקסכ

 סירכד סקס סופסכמס יסעמ ופיעס סספ יכפמ ורומסס
 סמפפ וכל רס(ם ירס * כע וכו יעבט טקיס סרזני 8

 ןויעס ותופ רזוג וכיפט לכ סלובסק דכמ תל עוק וכ שיש

 סלע ססס סירכזכס וירכד ולויס סמל כקו סזו יעבטס
 רתומ כ ןויסכס דכמ קלעות וכ '?כקכס סמ לכ לתוסל
 לע ןקכ סירוס5 וכל ילו סימדוקס ייכויסכ לע ךועסכ

 סולכס רוזס ירמ = *ומיביעפ .תמפתסכ ןויסכס ןסביס
 סימדוקס לס סכויסכ לע ךומסל ירפומ וכ לוס לש ןסז
 ,סוסופרס ןחו6כ תופופרס ימכס לע סיכמו וכ6פ ועב-

 קרוקס ימכמ לע פו סתופ רזוג יעבטס טקוסס ןיסט

 קסכתכס ירמוטס יסכ<ס לכ לע 5% לכלב רלופרס ומכסו

 ךוטיזמקס יפפבכ ססיל ךוווסל .וכ) ורוקס 6וקס ןומעס
 "פפו בתכ 96 ןוב רקע לט ןיב ןועוןקס וריתס ורסס
 * יכקעס ןמ רקע הזיפו כתכ לס טימק סזי6 סימכס ובל

 בוקכס .ריקזקסורמש סע 1390 .סירכלס ועיכסי ךיאו

 ןויעק ותופ רוזבי 550 סומק לינומ סוס וייס סמ לכמ
 וכו .תונונסס :נקכקכ סתעד פל גקוכ לכל .יעכטס

 " *ופומ%ס וכרד סוסמ לטו .בולכס למסמ סג ןכ סש

 * קלומק ורכדכ תילרכס'ריתסס 0כס0ס עלל 6 כ 6ז
 קוס יקי 5עס06 כ * הקש םומי 6 סוקמ ו 6כמ

 ופופ( 3ז כרס רמשו יבוש ררמס 6וסו 1936 ןוככ וב
 טכיימע לקשפ וכ ןיוזזמ ל סנובמ) .קירפסב ופתש קמ

 וכר = ב5 ןמיס יעיבר /
 30 וקולמ%ט קמ לכ סיפסכמס יכייכעב לכסלו וקתל
 תמשתכו וריקסס סמ כמ ל משמ תוטל ךומסכו ןומב
 ןוכעו + כע סבר סכונמב 5[ כרס וכמשו סלוגסל ססל
 סוטמ וכ סיס לכ ורמ6 ללוכ ןוטלכ וכ שוס סכוכמס
 ןיכ .סוכ לילכס ו ירומ6ס יכרד סוטמ וכ ןי6 סופר
 לוס םרפו 59עמשי ינכסל ללסי ימכס ןיב 3וסל םדק
 לכס = * סוקמ לכמ סככ (בי ססופרל וקלעוק ררכעכו
 וסלזנ 0 לכ ורק דכמ םוכ6 ץורעל ומוקכ וס יכעס
 לכ סו יעבט ןויעד סימס רכד .ן6מד ועכטס ןויעס
 [רמגב סיכר סיסעמו =< +ורמ6 סשופר סוסמ וכ סיס
 " *ךספזבי%5 יעכטס ןויעסט סמ .סוריתמ ויסט וקיכוו
 ףורדס סככ 5ע ךיטמס רס< ךורטס רכדס לכ סות רסשו
 ופ 5 ףפ 3 15 םיכס רספ ותטס בותככ סזס רכדס
 סירמופ יש ורומטס יכרד ירפסמ סובר סירכד ורמסכס
 לקפ .ריכספ ןוסו ןנכל דק5 כ6ו לס6 גוט ספת ןלכ
 9כס תויס) ןפפטמ רפסל ןו"ט ךיסקכב בט ומכ ססמ
 סיטסכמסו | סימסוקס ילפסכ 'ופ6ס רוספ לכס וס רתומ

 ולמס לע 'וכו סירתומ .סירבד סי ירומ%ס יכרל ירפטבו
 סימכו(ו .ןופילקס .ת6 ןיקרוזט סיכומלכ סירפסה ולסו
 ןוימע סמ יכ רמוש רז ןכ ירס6 = * סיפיס סיכיערנס
 ליזעסב סירכד ומלועב סיטמסל ספורכס תלסתב סיס
 56 ספוקס סקככ סרלב) סליזפסלו סופלככס פופולכ
 ט5%ס םוקכס ספו * סיפלסק תורוק סכרת יכ לז גו
 סימסכ ןויעב גטומ עכטכ סיפנטכס סילכלס סנעב
 5נוממ עכוטב ו6 * תופופרס ימכסל סיעוליס סידעסמסו
 סנ סזכ סיסיט .עכמכס ןמ וכילו *  'וכו כולכס רמסמב
 ורמפ כ לעו = * סזל סמודסו ןיטימקס ןיכעכ סורובדב
 ן5 ס6ופל סוטמרכ טיס רכד לכ 5לכ ךרד (כרו יומ6
 סיפק .ופלוקכ 'ס כפכ סכמ%ו ירומ?ס יכרד סופמ וכ

 ליסזס סחטכסו סרקומ לו וסוריפט ךיקל 0 סע קיס
 יפכופו סיטסכמסו סימסוקס ינכסל םוכו סכתטכ 6%
 ל .קופפ 65 סידס -סקל ךוזמסל קעלס .סקכוסכ סלט
 סיטכסו 'וכו תומיזקב ומע ךללַר ט סע סע סיס
 ער וכ עבי 55 סימת סיסי ותלוכעכו ותוכמ קויסעבט
 ופלו סיכמזק יפ יכייכעפ קלסכ ןיסטכס סופו * וכו
 וכמכפכ פטכ לכ יכ םטכמ סלועל 53ס ךרלו :סיפכ(ס
 תונכמסו ירקמס ןמ תפכמס 6יסו קמלטס סרוקס יברדב
 50/09 * וכו ךילע .רומפפ ךמכלב .ורמסכ קורקסכמ
 קיס להלנו פופופרכ קסעתסל רעו סיוגקב קלקעס
 ו וכטרליו וכממ סשופלס .תתמסמ ע7-ו סימס וכל
 פולס טיפס קופרכו יכילפס .ספכ יולס סקס ןיוכיט
 "םישפורפ יכ'ס 5 סרל 65 וילסכ סב 6000 ובל שוקו
 ולמ6 סו 'ןכו סכק לע ךומומ וסכוש- מוחק וביפקם וכו
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 רמאמ | >הרוהי" לוק :
 * רכו תפר פולל וטל סכקיכ ןסכמ 10 פלו (פלנ
 ליעוקט סמ ופ6 תופופרס .יברל לכ וסככב טז רלנכו
 ךלד סוו סילוכדכ ןיכ סיענעכ ְט רופונסק ןמ סנובסכ
 יט "וכו ןילקע עימק ןוכ בתכ לש עישק ןיכ סיעועקס
 ת6 יכל 36 ןופכו יתיר סכמ6ו
 הארתש התע הצור ינא ירזובח רמא דכ :יכיע %רמל קכסו וילכד לובלב

 תרומכחה ירוישמ טעמ יל
 : םכילצא ויהש תרמא רשא תויעבטה

 אוהו הריטי רפס םהמ רבחהה רטא סכ ן'עכ ססכ .לכתסמל (כטרס

 קומע אוהו וניבא 'הרבאל

 כרס לע סטיפס ידכ ספב ןי6
 ילכד וילכד 5ככב רסס 'כומס

 6וס סמ יכפ יתעדי 05ו * ספי
 רפ6 תו יק5מס יקטכ וסקלמ
 סכס יכ וסל ימזמו סל יציב ספוש קפכמ יכל ילסו וכלכז
 וכרד רדנ לכלכ סוקי סיפכת סינס פעפ סלועס תכוב
 למ יכטסו * יעבטס ןויעס וסלזבי 50 לח6ס * ילומ(ש
 וכ6מ דס רד עסכו * עודיו לכיכ סויק ןויסכק וסעיוקז
 6וסו ירט פימו סרדב ץולפ ירומ6ס יכרדמ לוכמ רבב
 סיטעמסו 15 'פ סס ולמכ וכוזלכ סלומס קדקדפ סמ
 לו סקו6 ןפוכ טקיסס יש סיפפכמק מעי רטל 0
 טקיסס יח למס :כעיללכ רבד ובייסי ססט לכס ןימ0י
 לע י'וכו 5כפס ןימשו שלו = * ןוט6רס יזכתס לע וכו
 לכ לוס ירומ6ה יכללמס םכ רמסס סמו : יכסס יכתס
 ןויעס ופופ רוזי 830 סממ לועומ (וסס רע(יס סמ
 5 'וכו פופוגסס .גסכמכ סתעד יפל גקוכ לב6 יעכטס
 קמ "פ6ומעטמ רוסל5 סכמרס וילע סלתט קמ וכ ןווכ
 (כויכו בולכס רעסמ מכ סנונסס דכמ תלעות וכ םיש
 לע ותעד לג6 = רומ6ב ומכע רתומ פס ילב סיס וש
 סילכסס תעד יפל וכו תולונסס גקכמכ בסוכ ףוסש קמ
 טלפ .ןויסככ סתטובס ןיכע .סייוק 65 ך6 .* לכלכ ספה
 ועבט ןויעכ ופככ 16 וסכ סיס קפס ילכ יכ סתנוז 6
 רורכס ןויפכסו ןויסכ יתלכ קיפסמ יעבטס ןויעס תויספ
 וריקסט סמ ךולע סשקי לו ךכ לס( (1ו יעכט ןויע ולב
 ןמזכ טסט סירכדס כ לעוטס ןסו בולכס רמסמכ סלול
 סשופל סוטמ ויסו ןויסכס סתול (יכוסמ יבטוס ויס (וקָה
 סיס 69 סילכזכס סופסכס יכייכעב ןכ סיס לט סע וכו
 סינכסק תעד לע ס6 יכ תונוגסס נסכמ נקוכ סכויכע
 יקופקפ סמ ולס ןככו * רומסכ ססס סילכסכ סיעוקפס
 זוע לרסל  סרועס .דימעסו סזק ךלדק ןמ (5פ0
 'קויספ וסב יכבסו וספ ו ירו:6ס יככד רדב לע ןתוטכב
 יסעמ סמס לכסו לגוסמסו נפומס עבטס יכרדמ יקופל
 תופרח סיכפ סילבד לס ןלוגלב םכמ קכסו  סיעועעת
 סיטסלו לכס לקס טמפ רופיב יכפ ריבססל ן6כל וזכ
 וכלל ןויכ סכמס יכ עכוטסמ 'וקוסל תוכויסכו תועימקו
 סע 5 ןפוק סופכ עכטס סע ןיכע סקכ ןיט ילומשק

 הכ ןמיפ

 תכ דכ ןמיס | יעיבר
 ספינוס 65 יכ לגוסטס עבטס סע 6לו נטומס עבטס
 "ופכסס 226 סלונסס נסכמ ינקוכ סק קל רולכק ןויפכס

 : ולכסיו לכסס ילק6 סיכלוסק סקס
 ףוס מכ טלק רככ וכו ספע סכול ימ* .ךב ןמיס

 עויס סעמ יכס רמסמ
 םקכמ ססרב בכוקס ולסס
 ועדב סוטרטס לע סלח
 ל6טכס לע כלו סכומ(כו
 ס | תומכחק ןמ וכליב
 טוקע לכע | > תוכוט(לס
 ךכד = רופסס | תוכזילוס

 ספ > לקו6טס סילקסכ ועעט ת6 סכס ולובלב
 וכימבס תמכח .ןורכז ויפפפ 5 רכסס סלעס רפ%מ יכ
 .וכסמכ ךלמסש לע = * סמויכעכ 76 בילפסו סיכופ6רס
 : סקס רכודמכ סכוםסרס ותכוכמ תיכרופ6 ויכפ בסס

 וניכ6 ססלכל5 סוסו סליכי רעס ססע
 תיט6רכ ליכטוכ ססמ לס בתכ *"וכו

 בכ סונפס וילפ וכיכ6 ססרב6 = * קינו רפסל ורוק
 תפקטקכ סיכוכפס סיזכסק סלומ לוקו = * סזק רפסס
 סקלכס סכקו = * רולכס קנומ"ס ןיכעכ יפמלס ןויעס
 לע סיקלוס זיסס ורוד ימכס דנככ סז קסע לע וכיב6
 6רקכס רפסכ 51 סודעמ וכיכר כקכ רטלכ '\ד6ס ןוכע
 "ן כרקו = סע *'וכו * ןוט6לס רעב 31ו סופוסוליפס כ
 ןווכמס לזו כפכ+ שולל 'ד רמלמ 'ס רו רפסב י6דמס
 סריכיס ספעמ ר6ק פוספ וטוטפכ לוס יפ5רב ססעמב
 יוכותתקס סע סימוילעס רטקו ו6כעכס ו3טלקפס 6וסו
 כס סמ רקע 9וסו סריקסס ךכדע ודוס עדוכ 5 6
 םרדכ זומלס 6וסו וכוכ6 סכרב65 עודיס סריכי רפסב
 'סכ ססרב6ב ס6רבסב רעסכט סלועס 5רככ ל ל
 סמ ופכ סוס קולטלתססקו רסקסמ יפלו *  וכו ס6לכ
 דוס קוק ןיכעס בויקי םרופמס סמב ס3פכ לזר ולכקפ
 סיסחומ שיו * כע *  ותשכיו ספק ק5לנקל לתסכו סותס
 < טקרכ6 לע סלכקס יפמ ןכ סכטפ (כיקע 95 סז רפמ
 65 רכסס ןק | * ךול וסולופו קומע וסו : קש וכבש
 :לעזמ טעמ ס6 יכ .סרוכי רפס יכויכעמ שכל וכל תש
 [6רכ סירברב סטנט סיכט = ספ ריעז ספ ריעז נוללכו
 = בטב וכממ רסכקמס קנססס טעמכו = * וילמש ילו6
 קר ורופיכ 6סמ וכילע לטוס 05 ןככו לכ וטיעימב
 * לכל וקטפו וכרד יפ לעו רכסס ילכדב וכממ סכוומב
 ךסמכ וכקסרגל ומוקמכ קפלסתמס .ותסרב כסלו
 לע ר5כקטס וכממ טעמס יכ ךל עד סת0ו = *סכורכו
 6)ו ענוכ ומישו עגוככ לכ ךרד ורושיכ .ןפוס סיס ודו
 ורב וירבד ורויט ומכו סיוטרפב בסייפ וספכ תל ב

. ( | 



 רמאמ = ההוהי לוק
 = לכל סטקי יס ןכומ ועלו דמו סיכיפע כו טיטעוו ּפ
 לפס ילכל %ע לופיכס טספתי סרטכו = * וכו ויק )מ
 קפלבו ךיכפל 036 יפמפ ת6 = * סכס סיזבומס סריבו
 ךכד .3ע רכסס .לכ6 ורפכתיט ןשקרסלע ךימויעל 6
 ףקוס יפ לע ף יכ :קכקס
 רע רוכזפ ויפועככ5 רז: ש

 ףפר תכ"חכה ןמיס  שיעמה
 דספתש סמכסקל סכיסו כמ דקשב וקו 76 ולווכ |

 < סכמש יכ = = + סללסי רפ6 סלל לכמ סקמסססו/0זו
 סליעפס ןמו לק6 רדסמ לע סרומ 75 (כמכב רולס
 ויתומקלמ רפסמ .יטיעתב בכללס רבלכ לעופס עדוו

 יכ .ולע(6ב 'ס 'פ 'ג קלס
 ביופי לקקתקכ  לודסס תודחאו ותוקלא לע הרוה ךורא ושוריפו

 גכפומ רולסמ לוע סיסיט םזר לבא דצמ םיברתמ םיפלהתמ םירברב ועכ 'וכו סמ ילנכ תוריפס

 .* כע י רפסעכ 786 וס דצמ םתורכסהו 'רחא רצמ םיכמסנ םירחאתמ סלושיכ לע סכסכ 0 - (כ'מ
 [יסס | סעכסס | יכויכעב
 יסכוטק עככסכ פס 0לפכס
 ולחכס תטקב סקיס רבכט סקמ קפועסו פופס (בו
 "ומכסס ילויטמ טעמ ו5 6רפט סתע סכור יכל תמדוקב
 סירכדס יפ לעו = * סכומכ6 ויספ פרוש ר65 תויפכטס
 קמכ דע ספל "וכו סכיני רפס ססמ * רכס כיטס סלש
 כויכע לע סיכבומ ריכזיט םורבדס פויסמ סקוקכ ותכוכ
 וכרדמ סלעמל לעמב 6יס סנינגס ףיסס נכס ומונעת
 וכ ןופ יכ וסועכ סיס תויס יכל סג ספעו * עבטש
 = סיכויכעס 502 ופכיכ 3ע קופפפו ויכד לו6יכ רע 6
 סימולס לוכעכ וכסכ ןכ לע = * ןמלרפ ףפסתמ ךרד לע

 * וכיכפל 206 סכקלמס 5נרל ובטלל .סלקכקכו סרו(יכב
 'ס 6 סיפנכס .סינקכס יכ סבוסכ תוכמ ךליסו סלכקמו
 ןקכעל .ליכסופעופ לבלכו :סיפולוס יכייכעכ ופלקתו
 סוככמ יתלכס לבסס ירבדכ ץירח ופעל וכווכתי (לו
 ךותמ רפכתיש ומכ סנ6ס .תודוסכ .ספרכס יפמ וכ
 עכמלמ קכשלק ויס סע ול סיפוע סק סככ ס(טיוילבד
 לכסס ירכד לושיכ \06 סכרע יפכ עמ יל <לקי לק
 סינע .ןיבייסט ספונפ קכירב סכישש סכלסמ יוס ןלככ
 וכימ וכופסכ ןימ סול ינקו פוירכס תעד כיכב סוסמ
 דועו = * סכוכס יפל וכו6 ופיפכ וכומ וכוס קל ןיפולמ
 ופכ 5ע 62 60 סריכיס רפסמ ריכזיס סמ יכ ו ךל ריצ6
 פלכסכ סיחכומ ורכד סכול יכ ךספס וי5ע קוכפ תפוע
 'נפכ וורבד ורויט ומכו למ דע סרוטיכ ספקיו 0דירב
 [קוכמספ יכפמ 05 לכס סיקופסמ סכישפ סילכלקמ סז)
 וכטפ ו פורכוקמ וכיפוכוכתט יכפמ וס = * ביססמ קומע

 ס5ממ לככ "תי ופוכלטס * ןקוק56 * בע : דקו סילכדס |
 סעו .* 'וכו דכמ סכלפמ : ןוככ רדס לע לכס גיסכסב
 6וס קל ותולס לע קישל וכל ןיש וז סכיסככס .קויס
 סידסספמ סמויקכ 0 .* וק קולק6ס תכפ רוקסל סייל

 55 סעומעפסו טרטקס לכ שוסו דס דנט סיעכסכ |
 לק6 טיפ 6וכ לככב 6כמכס סזיכ ) תודס6 תברדמ
 לפוימס וקרפב סלומס בר סיפותו סכע ?ילפסס וטכ
 ופכ ולוי רפ6 דופי ידע ןק ןס ןוטסרסמ בע 'פ 6וס סמ
 556 לכקט סקול רדסמס .ץיטמעס פולק לע פס

 מ6כתב סימס רתוו סיכפכו
 ₪ - *3% ס'פ סססז

 וס 'ס 31\ ןכסתץו 'פ וכלופס סכסק ולכד לס רכדס
 לעו 5עממ סיעטב ססלופמס יסנכס ללסמס סיקל6ק
 "ופכקסו סלשקו רדס רוי סז לע סכמש יכ קקקמ ץרסס
 ככ טיט עלוכ סקכו וקלוז בסוי 5 רט6 ססמ בסומס
 י דוע יש = * ומ ןווכמ קילכקל סז לכ (ינמסס ןווכמ
 5כ סיסי 550 סלכסה ןמ וס יכ דוע ןי6ס עלוי סזמ)
 < סלעכ 70ע למסע לדככ (נמכ סוי6 םככ יתלוז סז
 עפזב קלמ רתוי קיסיס עכמכ 6וסו רטפ(ס ילכתב
 לופו 65 סיפדכככ וכ סומכ ןוש רפ6 יונעקמ סנרדמס
 סנ1 < יכע קנרלקכ סיוט ית%כ סתויסב יתלוז רפסמ
 לע תּורוקנ וכול כו דס6 ךרדכ יכססמ פ ףוס סלוטס
 יכ | *ותנקב ותכק .פופינמס רסק רכמ .תי וקודס6
 וטכרק ירכדמו סככ לע תפומל סז ול סיס רומס רולככ
 דכמ .סנ ופודפ לע קרוקס סכרי וש = * ת6ז סקול
 גמיש רכד לכ תושיכמ יכ סיברקמס סופלקתקק סורכדס
 לכקכ סורכלס לפס ןיכמ .תוסמו סנעב ודקייתס תו
 וכ ספעמ 30 (ענול ןיעמ פודסמב וקל סקמ דש לב
 סנע סנע לככ רוגל לכ דחפס טוספה יקננ6ק דסק ןמ
 תודס%ס דכמ סטמו סלעמ יפורכ לכו = * סי6רככס ןמ

 לקסכ סלכ ןודיני ןולועו ססמ דח6 לכל 'ט לס
 לוגיטקל בטסנס יוכרסמ סוכ לכמנו * לק6וקשו 6 פ
 סינע תודוסל רונוכס ס) סמעכ תודס%ס תכומס לע
 סוע סז סילכלק ללכסכ יתנוז .יוכרס רויוכו 60 יב

 דחאה

 ףכ דמות תניחככ ס> וכ סז ןיפו ףוסו!ופס תעדכ
 ומנע סוסו י ומע ותלוווכ ףקומי 65 רכדב םקמ דס6
 ותמ6ס דלה ןמ לבד רכד5 עונמק .תודס6ס ןיכע
 סנו * סמסמ 706 לכ תולקלל סכס לו 06 ןוטסלס
 סידקפקמ סס 926 ורמס וס סוס \פיבס ילע דוספוס סמ
 * קודקס לע תויפר יתס 156 ןופט ןפכ תורוסל יכ 'וכו
 למשומ יו6ר סיסו יכוטלכק כ ק*סופס לכ6 תלמ קכמ
 סכ36 ןכ לע * דכמ סיעכסכ סילמ6תמו דכמ סיכרתע
 סכסו * קסעמ 16 י3 בוט יכ ןופרס יפוכופ 5 קכופ6)
 תיפפרב 'פ ורעב .עכלכס. ירכד ק0לקל סילוע וורכל

 לע



 רמאמ תרוחי לוק |
 סנועכ סר( ףונו .* וכתומדכ וכזנככ סלל קזעכ 9
 סנו  *ספכ ןטקכו לקס לודנכ רט ךרוכמ 'ס יקי ןטק
 וס ספסו סל סללמכ סיקלש דוככ ס6רפ שיבכס למ6
 י כי םרפפ לכוש לו לכס וטו לכס .רכוו 5וסו לח(
 לע סמולת 'פב ורכל סססגו
 :רפסו רופסו רפס םהמ סרדסי רשא דחאה סכסו 511 בסז יסרק תיסעו

 סיארבנה יפוגב טוליגהו רועישה רפסב ונוצר ןכטמס וס  תועירי לז
 ףורעו רדוסמ ףוגה היהיש דע רועישה וכ לכס 5נוכ 6 ופלק ןכפעסו
 ןינמב סא יכ היהי אל ול ארבנש המל וראר קל 9 כל מי נ לכ כ

 סככו * סילק רכוקק וה תרועונתה ךרעו לקשמהו הרושמהו הדמהו
 לקק (וקפ דבככס ספס
 ןפו דס( (רקכו לכס ללוכ
 לכמ ץיס סכמכסספ רמו + כע = לול בקו ןטק סלועק

 סולזח6תמ סילבדס לכ תויסל יס .* סלחסי רט לק
 ףסעב | *'קוותמסס לס6כ סטוספו סרו ולח
 "תו קולח ל לע קדיעעס סמכסקסו דלמ+םקס םילבדכ
 סמדקש ומכ תוקפו ופוכלמ דוככ כדס ומכע סוסו
 לעב ירבל ןפ ןסו .י.ותודחסו .ותוק!6 כ טקוכומס
 סולפסס ךפמ'תי וק6ילק סעט יכ סב זפ רעס סליקעס
 תודחייקסס וישולב לע עיפסמ ותויס לכמ וס *  ולס
 יוכלס קרוק קל סכוקט .קילע סויס סק לפל סמכסססו
 סקמ סוסיכ = י'קוופ רש לוסיס תןנול 56 ססכ 6
 תודספ 36. סיפכלס 5כ תרופ (וקפ ופוכלמ לוככ ןיכע
 [וסס סווכ ץר6ס לכ \ע .ךלמ3 'ס סיסו 'עזכו סטומפ
 סלוע סולו סה ןופע ודסשסו וכלמס כ''ס סוסו
 "קוכמ (וסו תויכלקס ןעמל 50רשי עזטבט דוסיס תלכק
 \ סכשכו * 3ע * וממש מכ ולס סולטקפ "לע סע 10
 טיסמכ יסיו = עמס תסמפמ ורוסיכ לכ6 (ב רעפ) ולמד
 ירפסו רופיסו רפס םסמ * 8 רעפ סיטפופ 'פ סז לע ודו
 סע לקבל .ורכד טקרב וימפל סיחקפכ סילפס ספט
 סירפס ספלסב ומנוע שרב סרוסי לפס .סיפסלב בותכט
 סורבלס ללכע יכ ולכ6 סכוכסו = * רפסכו סופספ לפסב
 סס 'וכו לכמ סודקפקמו דכמ .סיכרתמ סתויס ומלכזמ
 סד6ט קסכו לס לכל 560 קפכ סקמ םילפס נס 6
 הפכו ומכ סט תולספקס ססל (כעי ובקסכ סנו "קמלש:
 כ ןמיס ב ד >ורמפ ןופלט לפסמ ל רפסו  *ףפוסו
 ותעדכ :טסיפ סמ וכויפעו לוד סלפס למל לפסס ילס6
 וס לופסו .*רסביס וקכ ךרעכ רודסו רועיטכ תוטעל
 + רבו בטסס סמ קסנוס פוס רפסוזכטסט מכ רוכדס
 ופל ומשכו " בפס לע סביקכב סכוכמס !עופס לכ
 .'םעמו רובל סכטסמ דלבככ סיכווכמ רפסו רופס לפס ןכ
 56 - 5כ עו ופוסעל ךככלכו ךופכ דנככ סיששכפמט
 סיזכו סיפמטממס ועכע רבקס ירכדמ לושיכס סנש

 = לחכ - ןמס | יץעיבר
 ףוכ וטפטמ יכו(מו סכפ ןוטלמ סולופסו "סו רס6 זכ
 רוק ץר6ס ימי לכ דועיכ | * ול 5רככמ ספל יול יס
 סיכו6עכ * תויטסרס פויכישס תעכר עבויו פוקלו סוסו
 36 יופ3 רדוסמ ךרעכ בכרומ לכ שעכט ופכ .תולעל

 ןמ סק(ככ רסס = * ותלועפ
 בכרומכ 2פסכס זקס יוופס
 : סעס = ז/תופכ .גזמל (וסס
 6לו וליעוי 6% יכ דפי לכסמ
 . תונרכס יס לועפב וחינכו
 סירסכ ופסמ לטעמו * וכממ
 ותלוז רכבי ככ ל: יכ
 555 סוס ונומ לע ופויסכ

 טלעמכ טבויסו סופס'כוכק לע רמועו קכומ וכרעב שוס
 ופקת סמעמכ ו3גר תלו ודי ת6 םימי ל וילעלכו תיכפס
 סינוקתס לתיל ןכ * וכימכ עכטומס וקס יפכ וקלוכ בו
 סע ץקסו | * כוס ותכ וכויככ תכוכמל סיסורטס
 טלקמ - לכוכ סמ 610 = * ןיכטב ס6 יכ .+ סיכיקס רתיב
 סלכ .תכופכ יכ ףומסכ סירכזומס ססיליכקו סרוסמז
 לגכס .תלע לע וכרע(כ ןיכמס .תכיסב 36 בסל לכוכ
 סי5קממס לכ ןכו = "תוטל ךמו ךכ רפסמ לע (יסש
 ' סקמסו = * ןיכמכ לכס סולק רעשיפ קמ שוקו סתלוזנ
 וכ תוקול עברשס רועיש = סכוטמסו = : סילכי(ס דע
 תודוסיס פקשמ'לקטמסו :םיסו ס5ק קיל שס קרוקס
 ףיעו : בכרומס ףרוכ ופכ סלמ דסמ לכ לקשי לוקס יכ
 סופרככסע לס לככ סעוכתס ךכומיפכ = * תועונקס
 : ינודסו + קילכקכ לכקפמ ךרעו ססיל ךירכ לכס ויקלסכו
 ץנמכס וקלח לכ ללוכס סלכ ככלקס רולס (וס' קיטוס
 ץרקכס טסיו ךרעכ ודפי ול לכוח רט6 בכרומכ 9וסס
 כ .בוריקכ סו לטריקופכ סו 5 ריוס בזמ ןיפלמ קיסוע
 * וקכומק סמי רמוס וזכע יכפכ לק לכ תויס סע סכמק
 :סיקפסס עונוזתסב וכ רוכסל סתככרסס כג ךרטכי
 סקיטומ 050 שיססו .ל)וכ ןקותמ לודסכ 130 טצ 0
 סקויסכ םיפלסקמ תולנוק תונומס וז סכייכע ןיסט
 'רודסו ולעל ןכ ס6 סיסי = = * ק6כ סחוכ דסי סיכרעב
 יותבברסו 5לכס לוכס .רודכו :לע5 ול 6 סקיסנמס
 < = + בכוס ןוככב םימלכבס סיקלקס לכמ .כרעמס
 יפותסס ל לקסמסו סלוטמסו סדמס וכמ6ב ןווכט רטפ6ו
 .ןכת .פרוכ סימסו סימ ו עמב לד ימ .מ יס סיעסיב
 . +קועכנו .סילס :סלפכ ?קפו ץל0ס לפע .םיפסב לכ
 :סימפו סיפ ולעפכ לדמ יפ דגככ סלמס יכ * סינז5מכ
 :ןכו ץר6ל רפע םילטכ לכו דנככ סרוזןוסו * ןכפ פרוכ
 5 דנככ לקטמסו * סלופמ ןמכ םולסב עברה סריפ
 < \סלושמ סילקס .סמ יכפע רכס ןככו ובו סילס טמפכ

 לקסמפ

 בודרסו



 -רמאמ הרוהי לוק |
 קלעכ וטפסלכ לוע ופעפ 65 ךכד לע כד לו לקטמל
 וקפקמס תויקל קו סעט יכ(כיסודק 5) רוטמכו \קסמב
 ךרעו ורמסנו * רבודזמ'תי וומע עשב קוטלס סככ 6
 56  סבופ0לו טכעכ ןווכי סקיסומס .רודסו תיעיכתס
 רס6  סילגלנק + תועוכמ
 פוברעכק סיעועוכק ףולקש
 טנסוסס דע .פפכ רודסב
 קכקו סקיסוטס סט .סכילע
 וטדסקיכ ילכו 'ופוסוניפס
 תולוק ססיקועממק ךרעמ
 תרעיכ 5:00 לכזומכ )סיבלש
 ןויבכ כוכמס םולדכ םכלס
 קוס במס לדס ךסמי (3
 ססכמו = םיכוקקקס ול03
 ומדקתינ :םיוסקמס .ווסתו
 לע סיכוש. סיפפמ סיכפצ
 סורבדס יוככ .סקע סכע+
 םכיפולס יפולסב .סיפיטס

 ₪5 סזכ סנו *וילע ווסו רדסו 7וקכ סוס תנסינמס 6
 סורמ וס ('ע ןמיס סיניטי) סב כוקכט קטל ודי קיס

 טלכמ סלבכ רפסמב (יכימס 090 סרב .ימ 15רו סכיביע |
 לע יכ וכרכז רבכ * 'וכ) .ןיממב לכס 3 קי סב
 יקשרוכד ףוק לכ6- :סמ ןפושכ ןיכמ סס סמוי 2 -
 ןורמסס ןמ 1לוכס וכרובד טע ןיכע קיפ ול ןיס" וכו

 ןוטפרס קסמ ומ 'פ סרועס בתכ לטכו ל סמ
 עפומ פס לע ולוסל רובדקו סלונגפס קי 13 וכסטוהש
 סרומ(סורובדס יכ סס.'פ וכפמ רורב יתפסו | יןק6מ
 -וב רבוליס יתלכמ  לכסב רוייוכקס ץיבטס לע 2ג סילפוב
 לטפיו וקכ ןוכרס 29 לופיו רכז רכלב ובל יקרממו מכ
 סיטסוימ ופכס .רוכדו סרימש לכמו וכו ד17 30 תוכל
 לע יוככ 06 סקס לל ק360 סיכויכפס יכלמ סקס סט.
 סטס תאע ןכומס ןיכעק לע יוככ 6 + ץפחסו ןונכס
 לכ לע "קי וילע רקופ סו סיסי דו יכ רמו ףיסוסו 'וכע
 סמ לכס ורמסב וירכד טרפו *  "וכו וכיתומיעפב ןוימלס

 ץפס 16 קב וכייכע רמסיו רמליו קיסלרב ססעמכ כ
 (קימ6רב 'פ) .עבטרס כקכז *וולרכד תיכמתמ סע .ומז
 קיס ופסו קנרוו רמשיז יכ ןופגס מש | * רקליו קלט 59-
 .סלכדב ןכו ועקסמכ 6וק קל רופ קוו יול סיס כ
 'םטמס כע יוככ סעטסויו6רככו סוכ לוס יכ וטעכ סיוע +
 בע .*וותרסמו ךלמ לשל ךיד לעו סעינוכ סיס 35:
 רוכדס :ןיכע יכ .טכ ןמימ .ןוס6כב רבסס רכז רבכו*
 ותשמ וקפוריפ יופר תומסב לע .יכומ סקווסכ כקכסז>
 סילכד לוע רוכזנ יקפלס סובל ןינעכו :שע י ת*

 רפס רמול הצור ןינמב לכה אקיסומה רודסו
 תיב ודי תחתמ אצי אל נוכה אור התא רשאב
 רובדה רופסב הצרו * ושפנב ורויצ טדקש דע
 סיקלא ירבד לוק יקלא רובד אוה לבא לוקהו
 רשא םלצהו הנוכתה תואפצמ וב היה םייח
 רוא יהיו רואיהו קמלכש שנ מאש ומב :וברבוד
 י:שעמה א מנש דע רובדה אצ* אלו עיקר יהי
 אּוה םיקלא בהכמו בהכמה רמול הצור רפסו
 רועישו ובתכמ אוה םיקלאה רכדו ויתוריצ*

 רפסה סיקו כפסכק כ בש הנה ורבד ארה יקלצה
 קחבו דחא רכד לאה קחב רפסהו רופיסהו

 חכו הכ ה ץיתס |. עיפר
 :רסלכ סייק)6ס ווקספכ )וכלב ללהומ סעטמ סיפיפומ
 : שכוכס תומס ינכסס רובלב יכלו ורמס רוסיב ל טיבכ
 וכ6פו רבדס ןוככ )ע סכוכת 786 = * סלכקו סכוכתס
 סלוכס לע סלכו * סיפוסב קבפומס .תינוביקס וקרונב

 תימיבפס .תיכועק .קיעכטס
 סיסו רכדס סנעפכ סב רש

 יפוקטמ 6וקו וסס סמ
 :סרומס רפיבמ וקכ סלכ טס

 :בוכדק ץכו לו. : ןוסלר 'פ
 רונדס סדק 50 52  *'ובו
 ג תק6 קכס לכס קל סעמל
 כתכמו בתכמכ 33 = רפסו
 ןק"'וכו ויקוכיכי ו סי
 ַפ ןוטפלכ סרומק ירכל ןק

 :ורמ6 .סכמ(ו ורמסב וס

 :וטכ וכ סיק36 = עכנמכ
 .ססעמ סימסס | 5ע רמלס
 סהט פנס רסל ךיתועכב6

 לקנתסלבכ סככ *וסעכ סימס ס רבלכ קרימ6כ וטעב
 :* לופו סרימל ןוטל רבדס תוסיכמל לי6פי בוקכס יב ₪
 רוכדכ ססעכס וולע .רמסנ רס6 ומכעב וס רבדססו
 לתל עככמב סיבוקס ורמ6]כ עבנש סמפמ וילע רמסכ

 .רבדב רמ6 ו3/9\ סיקל6 פכלכ םיכופכ ולמ5 קמוד
 .וכונקב מולכ סיקלל ץטקכ למ55 מול סיס סיק6
 * בתככ רפס ססב וותוריני סבכס סמו * 02. *ונפסו

 'ךיפסמ כ יכסט בופכס סרופיס סמ סע סיכסק וכ

 'ינכללק ככ וכו = ול0םכ שופיבמס לע תבפכ רט6
 .רפסטמ וטכ יכ רפמל .קופיבמס טו ליסמסו :51\ ץטת'פ
 ץכמכס ןכ = >-וסופיבמ סיק וכמט לסל רויכס לע סרו*
 :526 סוס למ6 לכפומס סלועס םומיכ 2 טרומ טקולס

 :סכממ * כע = םמועס ףכמכס :תופיבמ סיס ובלמט סטס
 "וכרעמ פע וסיקפ ןורפסו ביתי 6כיל סע ורסיב עבלרס

 סופס לכסו = * סקב סייל סי%פסס קורזנפ סימטס

 רבדכ 'תי וופורינ %ע לפוכ רפס סמ סיסיט סקבט

 וכתפקטס ןוע סינעסל ןישו *  קריטי פס סעטמ לבסס
 פס תויפוס יב * דק ןוטלכ 056 קסלט ומכסוק למלמ

 פז סעטו * טילקב ףולקס ססיכיכ ויס סע ןתסלטב
 סמ לע סלומ רובדס וכ סנוימדו סקברוק ספי לע
 .סז מוטל סו תפרוכדס סוקמכ 6וק בתכמסו לכסבפ
 .כדל סכ ונע סטס תי וקסב ןכמ לבו סיק360 ספש
 %ןכו סדק קסכו * רוקסכ סרוקב קוטיטכ טומפ רס6
 סנפכ ךמוס סרויש = * בתוכו *רכדמ בססמ ותויסב
 :גב סלול סקר( כ יכ. * 'ןפו דק( רכד לע סטפק

 תי



 ףמאמ = תרוהי לוק
 ופביפכו זרוכדו ויפוכססמ לכו ויתוסילב 35כמ פד קי
 סוכויכעסמ לח ןיכע 5ע קורוסל קל ויקי 55 סקס לס
 ק56 ויכבלב סוסו * קז .תנוז 5 קי ותלמ םיפרככה
 סכז6 יכ סזמ קו'יקולק סלק קסכ ןקטלס ויס הז יכפוו

 | תכ ןשס | ץינר
 ףרכיפ ינכמ דב) 'וכססמ בסוס ותויסכ "פבטסמ כפ5מב
 סכ6ממ 6קפס קר ויפכ \עופכ 'כסלמ יע עמל סכססמ
 וקבטסמו ור:עיטב סוס 16 ילו קכ נח כ סישנ םיפעכ
 יוכפכמו ורועסכ דנכס סיסי 61 סנעמ 52 ףמבוד ןיעמ

 ענכי 15 ןופ ינכמ ןכ סיס
 וכסס תעב רכדק סימיסל
 בוכיפ וכ ויתורופ \ע ורבד
 ןיכשהסח 'תי 5רוכס .סז בע
 ורטפכ ךוזוסכ .ליסומיס ולשונ
 לע סנעמ תויס ס6 רססכ
 זמר סזלו וכו גרוש ךסעד
 ךפו> = סרויפ ולטפכ כה
 705 רבד לע ססל0ס קלכ

 65 =: .םו פרוכֶס תוקורבזמ
 ס:ע סכוסס לכ * רבדס ףוב

 9כוככ סספ וטכ םממ רבדס

 55 :רפבקיס קן ופכ פו
 שכמכ) * וכו סוקלסס רועיס
 סקס רפסו לופס רפסמ
 סכ סכיתכו רוכל סכטסמ
 ומנעב דס6 רבד 'תווקחב
 סנע תפוז ק לכד ויס לו
 5וס ףוס יכ םרככה רכדה

 סכמש ויל ססוימס בכה
 סקעברש סיכויכעס לס לכ
 רפסס יכ 750 קסב ופלסתו

 בדמו ולכשב רעשמ אוהש ינפמ השלש ראה
 הרויש רובעב אוהה רובדה ודיב בתוכו ויפב
 ערואירבמ דחארבד לע השלשה הלאכ ךחגא
 ורובדב םראה רועיש קריהיו ךרבתי ארובה

 לע םבירומ תּותוא וכקכמו ורכקו 5 ובתכמבו
 רועש לכא ירבדה ףוג אלרבדה םצע
 ובתכמ אוהנ ומצעב רבדה אוה ודבדו יקלאה
 ידגב גרואְךתעד לע הלעמ ת/יה םא רשאכ
 רנוצרל השענ ישמהו ותכאלמב בשחמ זביספ
 ובל לע םילועה םינווגב .ןוונקאו 9  ןווגמו
 אוה רשא תוככוסכ בכרפמו ףכ תיבכרה בזברמו
 * ובתכמו ורועשב אוסק 82 דגבה היהי ץפה
 וא סכדא תלמב רבדנשכ סילוכי וכיה ולאו
 ונייה ותרוצ איצמהל םדאה ףוג קקחנשכ
 ןויהו יק'\ה בתכהו יקלאה רובדה לע םילוכי
 לע תלוכיה תצק םילוכי וגחגא רשאכ םיארוב
 שי םיבתכמהו תונושלה ךא + ילכשה רויצה
 סכתומשש המ םהמ סתצק לע ץוכתי םתצקל
 םיקּוחר סהמו:ססכ לכ םיאורקב הברה םיתואנ

 סכומס ןוימקס וכ סוסתמס
 ּוכַכמ יס ורו כו וכועיסכ
 יסתכמב וגרמ%פ ךרדס לע
 | 936 3 ויקורכיכי לוקס סוקל
 | "ללוס וכ/כדכפכ ילוכי וכויס
 | '6ּוְבָכ לנכספ לכ ומכע סו
 | .5ס ובקַבִמו  ורוכדכ ומנע
 | קלמכ רבקנסכ מכ יכ סד5
 | "סבוי ומ רוכלס ורסיסלפ
 93ככ "דק ףונ קקסכפכ וש
 קיקק  יכ .סניפכס ןיגע
 6לקק לוקס סדלס ףונ
 ןיקוסמ םסלס ספ יכ ופכיפכ
 5 סונוכי וכויק = : ןופס
 סיספ סנוכס 'וכו רוכדס
 ןועמ = וככתכמו = וכרובל
 | רכזסומטכו סכעמ לס ףפנול
 *קבשסמכ ריפיסכ 6
 נק סולוכי וכסכ5 רפפכ
 :ינכפס רויכס לע לכיס
 ןרויכב סדָפִה סרכי .יִרּכ יכ
 15 סוקי לכטומס וכ ילכטס

 סכ 'ירכוכס רפססו לופססו
 בופפי רז לכס סנעט סס סיקופרו סזמ רז סילרפכ וכ
 םויק 559 לעו = * וכויכע תלרוס לע .כותכוו רמקיו וב
 זמ 'פ ףוס ורע6כ סרועס 63פתס ובוכלמ "תי ותו ועפ
 כוס ופכע .תועדק ףיקססכ רסס ימ סכתסי ןופלרסונ
 ויתומועפ בויס ופיקסיסכו קפודיו סנסס רכוק ספנטס
 תוכוסלק ופקתטיסכו  תופכב סתצעדי בופ וכוכרונ
 רוכקו פול3 סירכד תבלפס 5כ כוטי סור6קב ולי 5
 ןכפנו ררבל ולסמ פסכי'וכו סלענו תויס ס6 רפ(כ : כט
 סילכוכס סיכייגעס .3כ פויסמ 260 קחכ ועיוק רפ6 תש
 סמוק וקפכ סננולי 135 / ל83 סז קקזסו וקיכ סי
 ןיכע .וכ ביטמס סופקו "תו רובס קסכ לאכלס קמ
 סילוכיוכיס ויפו ורמלכ ךכ רקלו " סבפסמסו רועופס
 1 טסיכמ בתכונקו רובלס ןיכע .ליטמס וכו .רבלכסכ
 38 ופפכו טטפתמ סיס ספ קל סרוק סנקו לחי
 :[מכ .רמס ונוכרמ בייסכיס 56 סיספ ילנכ גריל סדק

 סיטוסק קתככרסו ותנועפמ סיבירכס יכוונס תוייכיפ סע

 6רוכל למדי ןככו * סכסמל
 קוכופפס ך5 = :וכפומדֶכ וכזמנב זיז לו לעו ןוינעס
 רוכלב ומומ סלק יכפ לע חיבוס ןעי 'וכו סיכפכמסו
 רובלס .תומלפט דימ סלודנ סתלופכ ףס5 בפכנכו

 | תפל דלל וביפ6 ויכפ 6 6שכ * רומפכ קס בפכמס
 | טקסלתסכ סיופ יכפכמס לכ לו ווסט וכּוסלכ לכ 65 יכ
 -ןוכתי סתכקל םי סמ יכ וכרכזפיק3לס תוטנפס ןמ
 ןמיט יכסכ רכזומכיוכו סיתוסכ סכומסס סמ ססמ : וכו
 סוסו םיפמ ספלו סמלפמ סדפ וככיסלכ רובכ 5ע חב
 לכ יבימס פ .עכקכק ל7תסק רבכו = * סתנוזו יתמ
 ססימויכעו ססיעכט סע סיכסמ ןפופכ תופועס תופס
 ףוע .ףופכיו םורפ 5ו5ק ןמ סרפו וכרוטל ןמ רטכ ופכ
 | םטטס .לו6 טל יכפמ סויכ קרי 65 יכ ףפככ ףפועי
 | ספולכס תוקפ6ק ןופ)קו :  קט סניטע רליכפ ססלוזע
 ..לפוכ סדו רטכמ תמכסומ סכבול יכ סלורכ קפרק * 'וכו
 לסל למלמס (וסו טדקה ןוס קכעמ 'קש קר פוכופלכ
 = " סופוכס ךסמ לפוכו ךכוסע ומכ פיכלד עַד ןיפסרק

 1 ל" ו
.- 

- 



 תריחי .לוק |
 תירססכו 1הע6כ כע .ןטיס יכסב ס6לק לטל סעמ סו
 םיכייפע ס6ולכס .תרכוכס וככוטלמ סר0טכ רטש תשוקה
 ןווכ קול ממו = = *'וכו סכ ועבטכ סיקומעו סיקל
 60 %00 קויפו[ לע .קדסוימה וסרוסב ורמ(ב עברה

 רושיכ | יט6רכ .מפדכס
 סל5 6ורכ סוי = י קרוקס

 :3ע ושרבכ סעבר6 6
 יכ * רככלכו ומוסל 5ע סמסו
 תככקב בל יכרעמ 00 5
 65 * לקס ןוסל תולוכנ
 סקומס 6 ת6טל וכרד 53
 ןוטל סכעמ סל יכ ויתפס לע
 'ודוקכסו ויקוסס לכל רוקלכ
 לכלו ססורבד לכל ימעטסו
 65 סז לכ) | * סקיטפסמ
 סיפנפנמס  פופועס ןינעכ
 /:ך6. סלק ןוימלל סינקטסו
 פרוכמ 'פ- סדיקעס )עכמיפשנמו | -ורכדו כל 5
 סכעמ לץו בל יכרעמ סדפ5 בותכס רפיכס כמ רעט
 ךורעל ןיכמו ליכסמ ועבטכ .סד5ק סיס רכט | * ןוטל
 סיס סמ סכמ0 כלב רט6 סייכססעס .סיכייכעס יכרעמ
 בישמו %6ופ סיסי וכ = "יכט .קומיפפל ןופלס לוב ול
 .סיק!6 'ק (יככס רמ6 ןכו ותושינמ וכ סלקסיס ןפוקב
 כמו = רכד ףעי ת6 פועל תעדל סידומל ןוסל יל ןחכ
 6רככס ןוטלק פוס יכ פדקס ןופלכ סלועס (כככטורמש
 ויפמ .עומשל סוסו סד6ל ליכסס וכ רפסו 'תי ורמסמב
 ר6כתכט וטכ וסער 5 ₪6 ורבדו וכ .רטסו רכל
 .וכממו * 'ס רעס ובו םי6מ וכ קפ6 ףרקי תזל רמ6מב
 תוכוטפס 6ינמק) ןכ ירח6= סיכממכס תורודס ודעל
 קפ סט ומ ורמשכ ןקסס קז 5ע רפת רככו סרפסמכ
 ולכמ 6יס | *כע + נו טרס 6 050 סופי יש ו 0755
 רככ וכו מד6ק ו 6דקי רט לכו רמפפומכ "וכו קפס
 תשורק לע דועמס קזס בופכסט כע ןמיס ןוט6רכ וכרכז
 .בפוק וכיש םיעסק סיוע ללו סדסס תיס )0 תוזיס סל(ס
 ס6ר רט םדמולמ טלורכ ןוטלס תויקמ סכוקט סלל
 וכ .* סל6פ רמ6יו קלקס סנו סכיכס סרפסיו סיקףס
 רט6יכ וכל6כ 0פלמו קכורש סוזה קפסלוכילעס סכז6
 סקרזנ ריפס = + תופועסו .תויסק )6 ץרסכ תוזמ סט
 906 וככלבו וכפל כ תמסומס 'סולבס ןוסכס תודוסימ
 סממ יל ןו6 יתסכמ ןכ ירס6 *  רכודמכ כת ןוינע יפמ
 קקכקק ק0ז יפליביקכס רועיסו )ו  פ ידופסס בתכש
 סמ וס ןסכב סמד6ס קכס וגו סיקל6 'ס רכיו ןכ שוט
 5:6 ןופ6רה .קוספכ ץרס .וקכ תודופיס 'לל 5כ
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 תפ  ןמיפ :יעיבר ףשאמ

 תריקלאה ןושלהו = *םהל קוסט כ תואנהמ
 ץימשו םדאל סיק-אה הדמל רשא האורבה
 לכמ 'מילשה קפס ילבמ איה ובבלכו ונושל לע
 םרלוכמ:רתוי .היאורקל התואנהו .תונושלה
 הוח שפנ םדאה :ול.ארקי רשא לכו רמאש ומכ
 עוהה םשליואר אוהש רמול הצר ומש אוה
 | יועבט לע דמלמו ול תואנו
 םיכאלמהשו שדקה/ןושלל ןורתיו הלעמסושל
 'ונושלהמ .התלוזמ ישיגרמו הל םיששוח רתוי

 טנכר |
 סלסכל סרוכ ןפכס לכ זס רכו רמ6כס למלו סיקמפומס
 סלט ? ס6וכס סכס סלמס יס 56 קדס ץמ וקו
 :תומט שרל וול ספיכסס רמ6 65 ו5 5רקי סמ תוסרל
 רי קע תוכל לכ6 שס .לכ6 תומס ססל ויס .רככלש

 סמקסי ס6 וכסכי ןעמל כרי |
 ןחכ רט ילכטס יקל סככ

 4 סנס יעכט ניטסכו
 .ססכ .6הכיט דע סקינדכסו
 ופכ סעבטל סיכסשו .תוסכ
 ומדוקס תויכזפלק תוקפסס
 סמ רפס תועסס סל קחכסל
 תורוסל סקס .תומסס ורזנכ
 :ופכ ססב :6רקכסיעכט לע
 ..קמלוקס שיקס סלזנס חכומ
 356 ססל רט6  טפס ץוסו

 :עינס רככט .רמסו = תיטס =
 לכס סדקק תמבס תוטל מ |

 ועכטו ופוסמ יפכ סט סד6ס ול [רוק היסס סיק שפכ
 = ןוסלק לנג ופמכמקו וקסכסב תיטק לכ6 סיסמ ומס 6וס
 תומס םד5ס 69ק רטכ יכ ןכ רסק רמו סלולכס יס
 סז 56 סטס סיכסקו סתוסמו טעבכט וניססכ יסס גול
 תוסנו סיכסמ דח6 ססמ 706 .עכטכ 6כמ ל סנק
 רכמפ רזעס ול םלסיס לע וי36 טקותמו ךרעכ ועבטל
 יוכימ .קופינמ קדמתסו ותוסיכמ קמלסס5 ךרטניס סט
 יכ ןסכת ןיפמ ןופ *  םוקס ספל וו6כ וסט * כע כו
 -ותרמ6 ןכ 5ע ספג יושר 6וק סטקס זכרמסל רחט ןיש
 .יופדסס 'רס ר0יבס ךרלכו תוקמו פומכע ןשכב וכיינעט
 'נרמסו בותכס רמסס סמ ספ ג 5לכ6 6 'ס רוש רפסב

 ?;רזומ בייחתהו

 לעו
 ּפ

 'ס רעפ לעב בתכ ןכו ותוקנע קרוס 56 ומס סמ ו
 :לע סרימ ססס יכותוסמ קמ וקס סמ 'ופ יכ סלסס
 : "וכו ססוכי ופומכע לל ססוכי וזיט ךשקכו ןכו קוסמס
 6וס 'ונו סל6כול 6רקי רמ6לכסותכוכ לכו + כע
 פע .סכומס ספק ויע 6יוק רסס רכדה תוליכמל יוס
 :.רזנכ סס קיס יכ יעכט לע .קלמו ול תוסכ 6ןסו וקסרוה
 לע תורומס ןקו 6ןסס רכלק ןמ תוכסמכס פולועפס ןמ
 < ;6רקכס רכלקמ םרפכ וס = * ומככזש ןמכ רתרוכו ועבה

 רכד ופול פוסב (וסק .סטסו וסס סמל יופכ שוק
 קל סיטסוס רתוי :םיכסלטקסו = = :ועבט לע דטלמו
 .קכטד קפ 36 יטודק קרש תעדי רככ | יכו סיסינרמו
 < .סינויסל רזעיפ6 ר7 .סולמכ כליו .וסוכ ןכסוי ל
 .למש .ןיכמוו סולטל ךלקפי סוקמס רמ6 ןיכוז .החיפתכ
 "בר רמ6סו יכס דיבע יכיסו = = * סלל ךגיקכלי.פכמסר
 ןילט ימר6 ןוסלב ויכרכ סר לפי כל רמ6 קלנסי

 יכיל 60 6 מ



 .רמאמ הדוהי לוק
 יתימרפ ןופלכ ןיריכמ-ןיאמ יפל ו5 ןיקקזכ םלטס יכל
 ןוממ בר 0מ6 סדוקי בל רמסלומע סכוכסס .סלוס יש
 ולמ6 ןירעזכ 50 'פ סטוסבו >'וכו סלוסס 96 ןו סכסש
 56 56.20 רט6 סדוסי בר רמפסו .ןוטל \ככ סנפתל
 60 (ייסק 65 וכו ויכרכ ס6
 *כע *רוכככ 50 דיסיבי

 טכהל .םבדוקו בתכהו ס5 יספיק רתוי ספט 6
 וקעד לעו + וכו סיסינלעו
 :םירכזככ 30 ילכד לע ורוסיכ תעדוק 5% כי תשזכ
 וכ 'פ סרופיכ לע דסיש סמ סדיקעס ?עבל ול כי ןפכמו
 ו קופר .יכ רט ויפוקפס דוריעס ולס( יכ סכ רעמ
 קלוז 1 תימרש ןופפ תככס לולסל סתכוכ סיקפמ דע
 ןוטפסו .עדקכס  רבד לכל :סוכוטפרס קרטס יכ6לממ
 דועו = *לכל קוסס ימונפס רוכדק .תפדוס קר וכני6
 ינר6 ןוסלכמ לולב .ןקכ .'פ ןירדסכסכ רזבֶמִס לככש
 "קיס 56יב7 ) רמשכ רול פש רכקסלכל ס6רכ בקכס סיס
 סימל .סכד .(בקכו די יד יפפ סיס יסועדק ןע ןי3
 ך55מ בקוכסו ןיסרפו לקק 6כמ 6כנ סיפר יד ץבעכ 071 <
 וכווכט מפב לזק ירבד:ןוקתל בומ' סלעס * יס תובל ס
 סוקכסבו סרותב ליכפקפו תעדב ולדתטיט סיטכ6ס זז5
 כפל לנפפסל ו6כב וכופל רודסב ותומילס רכויס דע
 ידכ גיס לכמ סיקכסו ספודקס סרותס .ןיסלכ ויק
 סופי שלו וכוכר סילססל סותוסנס םייעכזנלס ול וקכמימ
 ןוטפכ קר ססיכלכ םקכל יעדוי סכיפס 5\כמ וקכע סל
 א סוכל ףתופמס זעפס ולו טוילס
 6% .ססרוכמ ססיכרכ םקכל וכרטכו רט6כ ס3לכ 6
 סמ .שוסו סכורטס יכפמ .סייצכמ(ו .סיכילמ ססל וסנמי
 סכי6ט פל סס5 סיקקוכ ןכיל תלפס יכ5למפ ורמש
 עוידס ןיעל 56 סילפטמ סכופפ רמול סכופלכ סיריכמ
 ןח יתסכמ" ךורב ךריכמ יסי רמפפ ועכ וכ :פפפתן:ל ₪51
 סלעמל סכיכטסס סלופ סוקמכ סנש *יכריכספ ךיכיעב
 ספרי לסס תרופכ פוקמס ודעסלו ותוס ןוזכ ויפופ6רט
 ןכו 'ס. סיפפפ רמופ םלכו וכורסס לע דיפקי כו וינע
 יכ6למ וסועויסיס ךילכ דיפו לז יס .טרופס וב רוכיככ
 63 ריככ ל6 ןק מפכס וסב יכירכ ל סוכר = * תלפק
 לוע סייקו = *סליקעס לעכ ירכדע 30 לכ רגו סמי
 טס .סיעדוי סיכקלמס יכ * ססמ ר(כתכ תומוקמע יקעד
 סד6 ככ ל6 סלוק ןוחכ ועימעס רכבו * סלכ תוכיסכק
 לע לכ רבדספכ דס | * 1956 ןיכעסס 56 "סקול
 דו סיקפס ןק שולט סוי6 ו ך6למו פוק תב ידי

 ₪ לש |
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 טניא וזתויתוא תורוצ יכ בתכמב רמאנ הז לעו

 ןווכמה םע תוענ ןינעל לבא רקמבו הנוכ אלב וכופל ,קפ לכסס סכש סכקע
 סשר חזה ןויעב קוחר יהי לאו תואו תוא לכמ סיכ5לטס ןי6ם ורק יתלכל
 רובדה .ךרדמ סכהל ;רטודהו - זרוטשה לכ תונופלס רקוּכ סוריכמ

 / ;,הכה/1מיס | = ועיכר

 ,* ס3עמלק סלעכ רכד וש .יכ תוכיפלק לככ םמתשי
 ימר> .ןוטלנ עודקק חמוכ ו וכקתט סמל סמול סזו
 <ףתסלו וקכבסב סיברק ףרכל ילכ סקס ועלה סוסס יפל
 ן/5 עויסו תוכז קרוקכ סנט6 *  סרסע ןכמל ץרלק ימע

 "וביכעו וכול ןכיקו ןיקסזכ
 ןוסלכ ל / -
 יכע רנו סקנ סרות
 רגסכ ירכד ללככו יוירפלס

 סמ דנמ יתרבס יכל וילבד
 קלעמ לוד ג וככושלכ קלקש

 רק תכ תעמסכס לפספס |
 לקוי יכקלמסמ ורטסכ סכרס סמ וסזו תוכוסלס ר0?במ

 ןופל לוס ילכדב רכזכס סו * "וכו םיסיברמו 3 סיססומ
 קלועעה רוכזק קר'וכופלס פס הס יכ לקוד 16 תימר6
 " קס ןמוט 'כ משק סדק ועכ וככוסלל סכורקס סקנמ
 דוסיק וקול סירכד ךל ריכזכ ויכל)מס רוכדס ןיבע'ו

 רבחק רבד 6כ תע סיקה ויקרפב %יכרב רלסומ לע
 רקסב סז לעו = + שלובס תוקפ ילכסס רוכלב םיססז
 ית רכזפ סמ לכמ לג  *רכו .ויקויתו6 ת\רוכ+כ בתסמב

 הק תקיק35כ ןיסלסו ךכ ילכד ידמ וככ'טל קומלסמ-

 תומס םקייתוס שום ריו קילכ = < * קפלקו וס ןמו
 ומכ גתככס סע תושב סוס םניקישוו ןוטלס סע כתכמס
 " וכו קופכ ןיכעל לכ6 : נומלכ סיפורקל סתושכ ןוסלסמ
 המ יכזמ נמל קסכי כר יכימט רקזכ 516 תמגוד ןיעונ

 רמול הצור רועישה

 רכקקזמ יק6 סכ רב 6קעסב 005 סמיקסו טסוקפ 3 <
 ספת תסישבו :.סו3 ןיפכקב ףקיקפ יס ירס -.(תוירוסב
 ךכוו סכימ יוניע סיקס שכ רכד 6קעשכו = * סילסב
 שכסי 655005 6כטסמ מיקס יה ירק רחל ל
 ןיפכלכ ןיפכפ 6קיירו6ב סב 9רכחת6כ בוכיד דע (קתפ

 6רב תיש ועו יכע ירקפת
 31 טסו : סולכלס ןס ןק סי
 0 סרע6 סוקמ ך < + לכככס 6וסס רפסכ

9 
 ולימ רפלו



 לכסס ירכל וקוסתיו תויפו6ס רעט תומכ 'פסכ על(רש
 קופר יקי 3651 * ספעכס 55 רקוב ןמ ךטלסתסכ ךדיש
 ןוטפס פכוסכ פע ךיכפל יפמס 56/0 ןויעכ לכ *'וכו
 ןווכמס סע תופופכט 'ויתופס תורוכו סיזוכקל סתו(כה
 ספל .ךקכומלמ קופל סיסי 65 רוט(כ תופו תו6לכמ
 םתביתכו ספרימ6כ ספור וטעיט ל *"וכו קוקפס
 טפכל ץוס קולועפב כל מקל סיסיו סיטסלסו פועימקכ

 ופכקו ומייקס וטכו רכדס ןוככ ממלס רבפק ןימ6ייב =
 ורמשכו = +בכ ןמיס ךלוסכ סלעמל רכזומכ לז ובימכס
 סטפ סמולקו ולקסכו * סטולק לט םומפכ זמר קועסס
 סמפר לע זומרלו סיטסלב קורטשכ קורס ןגולמ 36 ער
 סז פלכבו יבקכסו רוכדס ךרלמ רמ6 ספ לעב ןק כקכב
 "טעכס י('תכס סתוס רסק ונ5כ יבככס תופתופ ןכ ב
 סנרלמ לכבו 'תוסמבו קודסעכ סילח5ב תויקוס ףורכב

 וכ קי סס רפסמפ דכ .לכמ רטע סטמס רעסמ ססמ
 " ךיכפפ סנומס סוס ס5לעס  'סימנוע

 ד 'ט 3

 סילקא ני ה ָז

 ה א

 / ל
 תולסע ף ב ְע
 יא ם-

 / ת צ 4]

 ץולמ ש ך ז

 ּף ק ט

 ' ספרכט .ופל סתלופפ סכו 130 תומתומכ ןיכע יכ-
 תויתולס סע סילעפכס סירכלל רשש סחיס דכמ(וכ
 וכרעכט ססס סיכככס סע תוטסיתמ ןקפ ומכ * סכהס
 וכק5 220 סכייכע רוכזכס קויתו6ס ימרס קכמ ווסתבז
 סז ןיעמ 6כיססס  *ףרוכס תומס ילכטס לובדכ סיכסו
 וקי לס ומתוס םעכטב סימתסכס 3בלנק תווכק פס :פ
 'ס 'פ ידופלס כקכס סמ כ רוכזו *רסכתיטומכ * בז
 סמ בכל פודסוומ ץויתו6ס קכק וסיכס טפסמס ילעבש
 ודכי .תויקו5ס לכ קז ךרל לעו *  רס6 ככל סקכקו
 סיכככל קודקוימ תוותוזס תויסכו .* סיתרטקה קעכמל
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 לר תכ ןמ עבה רמאמ הרוהי לוק
 יכולות ויקולס רסס תוכווכס ןכ סב ןכ ססמ קועפפועו
 תוטעכס .תונוטפסמ סימדוקס וסיכסס סמ סע סקילע
 :רככו וקנמכב %5פכ ספיר עיבוי ססס ו\וקסמ יכווטסב
 :סיכברסמ סכקס תינכת רפסכ ףוטופיפק ססנ קז רכמ
 בתכסו רובד קזוס יכ פולוסלו = * כע "וכו סומודק
 לעופס תכוכ בוט לט דמועו חבומ ספקתו סירכוכס
 - = .לקע לוק סכמש יכ וכו רועיסס סקל סדוקו למ ססכ
 /\ לכט ךסמסל סיופכס הלופפס .קומפסב לולב עוכקמו
 .==עלגרמו עבפרסכ .כקכט סט ןירכלב ללָכְ 6
 7 7 .ףכס ת6 קנקק עדו רטשכ יכ סיכר תוומוקמכ סימופב
 סז סעו = כע 'סיקפומו קוקוס לכב םדקיו לככ קכלי
 לס "ובוד ןיעמ וכ לכמכ רכד ץיזמ לכקכ 150 סדק ןק
 רפסו רופסו רפס סירפב ספלםסוכ [נקקסכ סנעמ
 כתכורכדו בפספ סע סכמיכ לזו = * וכו דק6 רכדב
 רועוסב וול6 ןווכ רטס ףוסק רכדט טלחתיו סוסתי
 "יסקויקמ 056 קסלפ תויקכ ובקכמבו ורוכדכו וקבטסמ
 * וטודס טקוכ רטל כס לכדס 55 סיכווכמו למ
 'יבויכעס קסלס סקתס ןיכעל 55 וכ םי'וכוק תעלמ ןככו
 ופרכ סו ו5ל 05 וכ סמ סיטרפועו סילדכומ קפס ילכ ימ
 סירזכ יש 550 קסב ספונס יס תמלכ סדק(תסו סו
 ףכדס קטע 55 ספרטכקו :סמיכסס ןיכעל לכ6 *ק6
 םחכ הלפמל רכופ ומכ סלי 5ע םדספמק רעוטמס
 רכדכ סירפס 'גק סינכקתמס ולמפב סכר לזו = 6רוכס
 י "וכו ותו6רעט רטסכ רעוטמס 6וסס רכדס טיסיו 6
 3פכמסו רוכדס סכמ וכטמכס תולועפס לכ תכס סככו
 סישולקל ןוטלפ .תותופככ לס סתו6ו קככ לע ביסס
 * ךכ דנוס ם6למ לספכ וילע סכרות לשש 50 תויקושסו
 סיק תולעפמ ווס וכל ביקכד 5רקמ סו לע ינ6 רוקו
 * תומס 36 תומס ירק 56 21סו ץרסב םומס סס רפ6
 םעפ רכדס ןוכנ יכ וסר וטיבס וככרד יפל סכוכס
 עקומסכ :תולפפב קולועפ  ץכלכ םדמתסל סיקלפס
 מד יקי לע ץרסכ תומסס .ועוס דכמ ףוס קוו סיפולקס
 ווקויפו6ב וסכ כמכק ןכו סקב"6ולקל סיפוףכ ןופ6לס
 , טקסס סממ ויתפסב סטכ ת6ז לככו * רומ(כ סכ ןווכמל
 ךקכטחומכ סלעי 6לו רמפל "כ 'פ ףוס ןוס6רב סרומס
 וסלכמת וס ססמ וסעמסתס קמו ועימקס יבהוכ ןועבס
 ןוכע .5ע ולוי 05 - טולכס תוקפמ סיכוטמס טקירפסכ
 סיכירכ טס וכסקיו תומס סתופ ופלקיו םיכפ סוסב
 סילכלה 035 לכ .* תו5לפכ וסעי סטו סרסטו ספולק
 -* 2ע | * וכו סכומסיס כ ספמסל סלט סלל קוו 5
 רטסכו ורמסב ול ךסמכה קרפכ רקככ סט לק רפ6 תו
 פסלתס *סילבלס 156 סיפקפס סיערס סוסכ5ק ומ

 ורטקיו וכריס .תויתוס .סזיל וכככיט כמ6עסו בזכק ספ
 ספ "6 57, ₪8



 רמאמ | 'הרוהי לוק |
 :רת לע רק6יטכ 16 כתכיטכ 5עפיו סעעי סס לוק סזמ
 יג עכ לע געלס ופפכ סל סעכס בר יכדע  *'וכו ךכ
 "5:0 .ס רוס עב ריס ץכי ןכ ולחסו .* קוס 0רכסס

 : ל ל

 9 תב יי ןמיס = יעיבר

 = 8( עדוו וכיסע ומ יכ וילל ומור וסט סעיכפ טלקס 56
 ןדוקכו .תויפוקס ץוכק 055 עדוי כוסו דכל וקסירק
 ונריכזיט 606 ספעמ .סז עי 6ל פסו סזכ ססעמ ספעיו
 סיקיט סיטסלקו תועימסס קכומ6ב תוסוס ודיו 'ס סורל לקוטו ךפסק 656 דמסכו כוס וכי סיתפט .תכקסכ

 ס76/ תולועפכ ל3מ .סקל
 :וסלס יכפוס ודדכ ירק6 סזנ

 ורושיב ספעסו ןפכלו ןסכל
 סיכימ לפס ססמ נמס לע

 םי ולכס תברלמ סקנרלעו = <
 לעופטס ישכת רט סע סע |

 .6טס ליו טכק סיסי סב
 'רסטכו םודקב"קונועפ'שוע
 ₪33 סקמ םיו סכוככ בטקשכ
 ל ךכ ךלי וכו יקכק רסק סומ

 סכיכאלמל המודה הרוהשה שפנה תבשחמ
 -רפסו רופסו רפס םירפס השלשה םיצבקתמו
 "'שאכ רעושמה אוהה רביזה היהיה דחא רבדב
 וב רבד רשאכו הרבה שפנה לעב ותוא רעש
 0 לע רפסה הז רמא ןכו 65 ןכא *ובתכ רשאכו

, / 272 % / ₪ 

 ?קרשלשב ומרוע רא תורבש ךרכתי םיקדאה
 וקחב סלכו כ םלכ רפסו רופסו רבסב סירפס

 זכפ + "וכו סוק קסרו וטפכ =
 לכ ג וכ ס6לו סו טפלו
 לטפס'וכס ססכ סבמקעו תעד
 "כקו יכול ותלועפ (ינוס5
 :וכרכזט סמ יפל סמלי ןכ 3
 סיכסו וכמס 526 כיס סמכו

 לרכומ ירבד סז לע .רוכוכ-
 : סויקל6ס ויקרפכ 50יִכרכ
 * "וכו רפסק ק| ל ןכס

 % ךותופרס רטס סוסס לפסְס
 : ו ןו6 יכ .סכסו ויככד סקרו
 : ךרוכ ןילפ רובדק 6טק וכ סיס לכס :תוכרסב וביתכווכ
 ילעכ פ6ו ורמש כל 1 ים יטילטב וכרבד סדק.רככו
 סט ןיסשכ ומטה ספור ןיכע קיחלה יכ .י'וכו תוקסס
 בפס לע סיָבתוכ 16 ספב ססיקיכומל סרוטט סכפקמ
 קיוטרס סגוכס רלעסב סכרקכ ןי6 סור לכ יכ וילכו
 ספרימ6 ספשמב סכו קכסממנ ףרטבטב רבד ןפכו יססכ
 זמ סר סוקיכקכ טיעפל ורב גי סכב 15 יכ םתביקכ 6
 סיפחל + 4כ ןמיס קלעמב רכוש סמ ןכו ד רומלכ דש
 קו ןי6ט סט וכלפיב .רככ = = סיפכסק ללככ קועיקקסו

 ןלככט דושו ירומב ןויסככ וררכתכ קו ומעוס לכטכ קק |
 הפו סמו "וכו סרוקטס םפכס תכססמו רועיטנ סכתוס
 ןוווס בפרס תוכוטתכ סבמס +: סקסב קועימקו סיפסל

 תוטקוס בט ןכ ספ ורמ<ט סמ דוע תב6ט רמלכ בותכ
 סכוכ ספ ופוריפ סמ סוטמ5 מסכו קל עמל כוס5ועדו'ה
 קכופת = * וכו וטומש וס וזטומ ו6 דכ5 סשירקס רול
 קפירקב ויכפומ תוסכ םי יכ יפדו 0רמבכ רקבתבט סמ
 .056 .רוע 5לו סדוקכ םועפכ דכלכו . .* דבלכ תומס
 קרמנכ תומוקמ סקכב רכוכס .וקכו םקביקככ ופ6
 תומביב "וגרסו סטס תש וילע ריכזט סרקפכ קוסרלמבו
 ימלטוריבו רעבכ סמכ ןירדסכסכו יפור6כ עלכ6ו סו
 ירס סביתככו = * רפסמ סס5 ןיז סיבל ןכו ןיפרסכס פ
 0 תליסופ ןיטינכ * ןיסמומס ןיטימקב ןולכוי תכסכ ורמ%
 ךרמד ספ ולסו סט סב בופכ 'תקועו סמ ס3ע כפכד
 -ובב כו סוסתל וקרזו 6פססק סט כתכורמלו ךכע
 : ויעדויב ורמסס סמ לכ6 סיכל ןכו דוד סרכפ ןיתיפ
 .סלרכ ךכ רוריככ סטמל דמסכו קפעול כוס שוק
 ןיוכל עדויוודומ עדויס מב 596 סירכדס ורמסכ למ

 םישלשל הלחתה אוהה דחאהו * דחא ךרבהי
 סכוכסו *.סֶבִמְק וקכ וקעט םיתשו

 סנ וככקקקש ויס סע רמו =
 סרוכי רפס סבכ  *רוז:8כ רס6 רכדב סירפס גס סדלכ
 קמלסכ ומפוע 5רכט תייקל*ס לע דחוימ ורכד סיס ויס
 כקקנו סקס סונכ טז רופיכ קבע רככו :"ָוכו סירפמ
 * לסכו 0לפומ ותויס םע סט בכוי רטסכ וכלכס 36 הז
 בקכס לכב פבישי פ6כ בודבק לכוקקס ןרס6'רק רכדכ
 "ו ססס סנעכ ,רפסו רופסו רכס = * זו דוקכס רפסב
 ךסיס יתמל רטסמב בפ ו ילכו 5ככ לוכי סדס סוס ןי
 קמ גוסמק"סמונטכ תסומ ןכפ* = *ומכעכו וקוסב וקכוס
 למ תדוקכ נכס לוסק סו 55ו רכדלמ ךיפ ץומק וכ(

 וקו כוגסכ לקס כ וכיקל ס רש עט קוספכ 0יסמ 706 |
 ןוח סטוכקו בע + ומצטורו קויודמ רפסב ץכויכ רססכ
 סמבסכ סיקחס רפסי ימ כ ןוניפ כוי6 רמ6מ עמסי לס
 "ג נוסמס וז סלונס לע 13 סרוס יכ ביכטי ימ סימס ילככו
 ומרי סלכל יכ נק סירפמכ קפלפ ודחקסכ'תי ולכש
 לפסל ופוכיפב קז לע דכןילס יכריעקמ ומכ רפסי תלומכ
 6קיפומס ןיכע ןכ סנ קז קוספכ 5לככו = + סריניס
 ןוטלומ סימס ילככ וכ * 5קספס ם6רב סלע קרכוומס
 .רקסיו = * וכוס ססוכ 73000 עד סנו ילוטע לככ
 לפסב סיטס תכסלמ ותקכקב יסתו רמ6 סז ימ בותכס

 :ויבפנ םיחתפכ ו56 סירפס סמל וסיו = * רפסו רופס
 .ץיבריו כיססיימו = > וקסכ סימת ווסו וידסוו תחל כב
 .סייכונכ יכרעב סרודס תכוכקמ לע סימס ילכב סרי לע
 סק(ו = יודכלמ דוע ןי6 סיקל6ק וס ס = * כומלכ
 ;ןירפסו ביתי כיד = * רפס 190קכ םימפס יכ עדי
 .ספככו סימס לכ6 6כזמכו " סימס רפסכ ולו כו  וקותפ
 ,סכומס קלטמפ רכוומכ סדוו ןיכמ וכ 35ככ06 רפס ץכע
 .'פ רכלכ רופס ןיכעו .* ןכק תרזכ סיקסו סלככ רפסכ

 סיקש
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 + 36 דוכב סירפסמ סימעס סתטמכו = וטעכ סימש |

 רט כסס ירד וקחוי ךכולכז 'פסכו ילמ כ עקש סלו6ו
 סמודסו תומטס ספור ןוכב קמ יכ רממ סדקמ עטב
 לכד סיסיו ורמ5 דע * וכו כקסקו רוכדה ךרדמ סקל
 "ם6כו סרכס טסכס %עב ות6 עס רמ6כ רעוטמס (וקס
 סז סרקימ ומעט וכרסיב רככו = * ובפכ רס6כו וב רבד
 תוירכעס תולטס ןיכמ סמונעכ סמכבהסו ססיס דכמ
 "וכקכבקו סילמ%בק סטכע'ורבדס ןיכו סגוטלכו סכקככ
 םסיס סע סכו לועב לטפב סיטענו סירכונ סתויקל
 יממ שכויס לככ רעוסמב רעסמס ץיב (טוכק ססרופמס
 "קי ויפעפמ ןכות .וכפ זכי סז לכמ סבקו * סדקפ מב
 סרי ךרד פיס וז <(סריכו רפס סעט::) ומליע תסוכבב
 פ60 ןט .וקומ סלועל ועוסכ עי .ותמכס סרריבמ
 טוספס דקכ 'ס 6לבי סליכב יכרט(ו | * עלפועס
 יקזקל ורב גי קככ סיקד םיכייכעו קולפקס 'קי יתמסס
 ו 56 ןכו ןטממ סוכיסבו תומכב .םופכמכק לכ רמס
 וכלמ .ךפמס תיבט ול פתל פועוסלס  קוכויבעס קולוכס
 ופמ סי5ב דיב ורסמ 65 ןתעפסס סתפמ יכ סלוע לש
 טקוססל יסתו = סיככ תומוקמכ תרכתןנכ רבסֶס קטש
 לוע וכרכזי רובו = * סמס רחוכמכ ןוססרקמ זע ןמימ

 דועו = + 'וכו תורוכס ןכוק קמסמ .לכס ורמסכ ךוקמכ |
 תוכואקו תומכס רועיסב ירכדס תבמזק ךרוכ בט סוס
 תוקכס יכ סז) = * סייקל9ס סיקפרס לכל וכוכי על
 וככסו ותוענמלבו רמסב .גיפשק ןוט6לס סלקעס לוק
 "'ב ןמומ יטימסכ רפבתיס וונכו ספכ קויכיסק וכ וקוכיו
 ןויפעק ךפטס דסי רט6 תוקדס ונסקססו פודומיק סכסו
 רפכמכ .סיפפככס סירפסמק סס תומכס תכיתכ ךלובב
 תורטעה תיפלכו סילקלס ףוב ןוכטס ךכ פוקט סרפע
 פסק לפכ ספ יב טקוקמ רפסמ סט ול קללקו וכממו
 526 ססלופמכ סלועל רזוסש שוק לגלגו תוכוט תולטב
 ותעיסו סרו 1טטיפכ סיפוסופיפס ימודסויס רבכו ' לכס

 סכקכו תוקכמכס לכ תולפקה רפסמס דוס 50 סיססימ <
 לכ יכ בכ ךפסמכ קקכסב ורפס תימ6רב ו?יכילוכ
 תנוכפ לע סיכככ סתויס * לכ יל ומסרפתי תופנמממ
 םפכב תייפ6ר תעבוד בפ ש5ל .סיק רש6 רפסמה
 ותכוכקמ ולסט סו וס רסוו קילכו * כע . *'זכו [מולל
 רקעו * ועבטל תוזכ םסיו ךרעב דמועו יונק רכד למ
 6קספס ם5רב ורכד םדקש וטכו ןיכמכ 35 סקויי לז לכ
 וופר ךורעו רדוסמ ףובק סיסיט דע רועיטס יכ ורעב
 סו לכו = = * "וכו ןיכקכ ספ יכ סיסי 65 15 6רככס מפ
 ויקרפכ בקכס ומכ סילכוקמס תעדל לקמ םקייקמ
 תוריפס וסרקכ קו5 יכ ספ ולמלכ %יכלכ רדְומ

 יאלה "2 חב . .ןמיס + ..שובה
 "פכב וכ סריפס קק0ו תפס לכ קלרקכז = = תורופס רפע
 סכוגס רפסמביכ = *ןרבסע רפסמ תלוגס קסשו קס
 לפסמ לכל סיסז לצו * סויקנ[ק םימכקס לכל עודיכ
 טדוקנס קליסקסס קעב יכ = * תיטרפ )ונס רפסמו
 סע רקכס סוקסכ .קוקלסְה נק תמו טספתהמ
 וכייק * לק6 רפסינ סט וכממ סוספכו ויקולונסו וקומלס
 * בויקכ'5 ספ וימע קדכ .זילס ףוס ןיס 36 ךרעב רפסמ
 רפסמכ ורסמכ -וקכמפ 9 לככ סמוד ככוסמ לכ תוכלו
 ןכו = * רתכס תוניבכל סמ דככ תועוד תולוגס דס
 לפסל סוטתב .* תוטספקסקמ קוסתכמיכטס תוקלססמ
 סמ דגנ תוקוד תוליגס ףוסס רפסמב ור6פכו םיכס
 תימיפססמ ןכו * תיכטק סריפסכ (יסמ סקכסה תולוגסל
 סנכ ןכו = *.סקיקולונסו קעכרלס תיעיכרסמו קסלטס
 קרקע רפסמממ ומכו < ס)טק רפסמס 5וסמ סרסעק דע
 דקל וס סרטע יכוכייס | * קורסע לוקקב קלעמלו

 ןכייס דקל תויסכ לזוק סרפע ןכ 05 רמל סיכס סירפעו
 טריפסק ןכ = > סעטקכ לכ קמע ףיוטנסב 706 סרטע
 ףרטנסב תקל סריפס קיס תוכלטס (יקפ תיריסעס

 קויקל תרזוחו * קרסע ויקו *  תורופס עסקס לכ סע

 ןכ לעו = * תוימלסס לכ סע סלט .תודס(ס ז6יכ דק
 ןיכת סרטעה תומלטמו פומלסס לעב שוק רטעס רפסמ
 תומלסו לוגס דכמ לוק רפסמק תומלמו לוגס יכ

 סיקדק סיכיינעק סכמ6 * כע | *וכרשיכס וטכו קורופסס

 וכ ןכוי רפ6 תוכילס ךרוכ לע ןוילע יפע ודסוי רפפ
 תודרויס .תופלסתמק תורוכס .תיכרמ .לכקל רטסס
 סריכ .תופגורמק תוילכעס ויפולס סק *.  סלעמלמ
 ומכ סכקמ תק6 לכי ןווכמס סע למ קתו%כ סמכסכו
 ויכולה קכמזס 36 05ככ סטור םסל קיס ןככו * סדקב
 תיב ורכופמ תורוכס תכרכ ססילע קירסל סירבדב
 כמ בותכס רמלמ קז לע וכילמק רככו רומלכ ךנומק

 ךכ רמסמל תויתו6 כ5ק ידי עס לר = -ללרשו ךרכי

 * סכוולעס סכילבק ןמ תורזגק קכרכ סכס \5רסי עיכטו
 וכולכ .ןכ וכעמס רסלמ ספמפ .סלמב 036 ירבד ןכרקו
 ןומש ולכ5 קוסלו סרדמ לע סכוט6ר'פ רב'ג ל סקרמס

 וקוכמוס ילכ וקייט יבש קכמול סרופה ןקוש ןומס ל

 : וכול ןיטנפ סכוכ ומ ךלמ ס!ופכס גקוכב = * ככ לש

 ול סי תופסקכיפו סולרספיד 590 ומנע תעדמ סכוב

 "ןיטפפפ ססוע וס ך5כ יסירדס קטוע לוס יס תעדל
 סרופקו יסכועס ת 6רובו סרותב טיבט קבקס סיס ךכ
 ךיק .סלופ 036 תיטפר ןוסו סיק36 6רכ םיססרב סרמפ

 סווכ כוקככו * בע *וככד 900 יככק 'ס רמ6 תסד סמ
0 

 ז סרכל ונעדי רככו = * כע * וגו ץר6 דסי סקכסנ כ

 ןבמרס בתכו = סרוק סלעמ לס סמכק תלכוכ וז פ רכ'כ = וס שס יכ רפסמ ד\וכ סרפסממ יכ סכומו רפוס ןופלמ
 ותסיקפב
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 יכ מש )0 סלכק וכדיכ םי קרזחס םוריפכ %:קיפפכ =

 תוכותסמ 'שוה ךורב טודקס לס ויתומס לכ סלותֶס 9
 ןוספ יכ לטמ דע ופסק וטכ רסס ןיכעברמסל קנסתמ
 סיקל 6רכתי ם6רב ןונכ תורסס 'וביתל קלסתו תיס0רע
 יתווקט לס ןקית\ירטמיבו ןכיפוריכ לכנמ ןכ סרותס לכו
 למ לודגס ססס ןיכע ףרממנכ ויפוריפב יער בתכ רכב
 * טיו פכיו עסיו סיקוספ קשלסב 60 ןיכע סוילכ בע
 לוספ רססכ וש =לקב קטש תושב וכ סעטס תב סז יכפמ
 תס6 ופ\ וב רסקים זיפ לוספל וכתוש בייסי ןיכעק סז יב
 כותכיט 16 סרותב סישלמ 03 ססע ופכס סתו6 תלממ
 ופ5ע ף% וכ ץכויכ ןכו םירססק רלטמ דקץכ ומ
 וקו = * סכססעכ קלועס יפכ דולומ (ילו קלעמ וככיסש
 רסק לכו למ בכ תוכמב (רקמס ימודג (יכספ ןיכעה
 רוע דע קרוסטכ סירפמ כסלו סרקמסו קרותס לכב
 ושר קיו קומפמ ומרדט וקכ סזכ .ל7קטכט יככס רפוסס
 * רקמכ"וכיכיו לכש סוסו םרופמ סיק36ס פרות רפסב
 ככל ס6 וכג 3ע קרוקס ם6כ סכוקכס סרותסס ק6דכו
 653 ספוככ סכיתכס ספיסס * סיס וכרכוקס סזס ןיכעב
 ףרד 3ע טרקתס סתפירקכ רטפ6 סיסו תוביפ קספס
 סוכמסו קרותס ןינעב ונתסירק ךלל 3ע לקו תוטפס
 רטמכו תוכמס 'פירק קונוס ךכל לע וכיכל סשאל סכתכו
 לודנק ספה וכתכי ןכו תומטכ סתסירק ספ לע ו
 תויתו* סלס %ס תובותל קפסתיו ףוכר וכ * יתרכזקס
 יכ'ע'סלכקס ילעכל םונפס יפכ סוכר סילק סיקופמלו
 ויתופס ת6וכ סטעת רפ6 ךדיכ חת .סזק ןופלק 6
 + תוס6רב סמעמב לודב עוכקמ . "סקמ סלופכ סרותסט
 סרומ רכק סול ותויסמ .סרוקס לפס שוטי לכ סכמ( יכ
 ספ רכלל ןכ/רס טכרקו = י תוץינמס יבויכע לכ לע
 986 סירכדס יעכו לכט תולוסל קסוכנ סקוכנ סזכ
 וככקכ סלכ סכיכ .ירעס ספכ .לזק סעטמ .סתול סככ
 תרוכבו תופירטמיגכו תוביקב סרותכ סיזורכ וסב
 ןובכ .סרוככ תוכתטמכ ו6 ןפכלסכ תוכותכס תויתושס
 ססירקככו קויתולסיכוקכ 6 ןלוזו ומוקעסו תופופלס
 רכמ /6)כב סיס עדוי 6פ סמ סזל ףלוכ\ = * כו
 םרדמכ 316 דיעו = * ץלשו סיס ןקכ ופלככפ תויפופ
 55 סיתומנעמ ועכ נפת ןפ סויפ 00 כיתכד יפָמ
 650560 סרות לש סיפיכס סה ס')טלוטמ | * ער
 6 שפר סיעדוו ויס סרוק לט סרדס תוירכס וערי
 רומזמ ) בוט לסוס טריזממכו סיתזמס תל ויקסלו סילוק
 סיתויפרפ וכתכ 5 רזעלפ רק * סכלע םוכ0 עדי 05 (1
 ףוקפ ימ לכ רדסס לע וננפכ 950%ס רדסס לע סרות פס
 קלודמ סלעתכ ךכיפל סיתמס .תויחקפ לוכי ססכ לוק

 ימוסמ ול סכינעי) סדיגי רי יכוקכ יע מ(כפ קלות 58 =

 ו הב ןמיפ יעיבר
 וזמלמ זע רעש סדיקעס לעכ סז לע כתכו * סלוע דע
 ןומס ולכט סתווקכ 'תי ולכ6 סכ סירט סלוקס כדסק 6
 סיסוכומ למס ירבדו םילבפכס סינייכעס ולתכ וכ 6
 בפכ דכלרסו = סלע דע ימוסמ יל סברעיו ורמשמ ןב
 םקרכש ספנטןויכו ורמ6 5ע סריכי "נפסל ומוליב ףוסכ
 סתלעו בססו רכיו ףרכו בכסו קקחו סרו טיבקו וכוס
 הריקסב רקס "יפ לזו * וכו לכס ןודש וולע סלנכ ודיכ
 "י ססו תומלעב קכמכ סו יכ ודיב קלע דע סריקס 6
 בנסו וקמכסכ קקסט דע סז ןוקכל ליחתסו תורוכס
 'זמטכמ 'שירכה ודיכ סקלעו ףרכו סדק תויתוס וקכיככ
 סע סהרכמ קסעתכט רמלמ ןרסכ ופע 755 םפבס 6

 6רבג 6רב קבר 31ר07כ סריכי רפס לש תויתוסס ףוריככ |

 כמחק לו סילסכ יעתטמ סוס 5רוז 'כד סימקל קירלפ
 ףזסו ךורפעל כות ןיד (וס שיירבס ןמ כר יס5
 עתויתומס ףלכב 39פככ סיס עדוי סיק סול וקופ 9300)
 סכנכוליכ קתלע רטסכו = * ץר6ו סימס וירבכ ססכט
 ברו ףיעסוס ברל 316 סומו = * 2ע וכו לכס ןולש וילע
 קבל סמוי יפעמ 5כ סרינו רפסב ןיקסוע ויס (יככס
 קבסרק וולע בעכו = * יל ילכו פלק לע ורכו
 וכס סוסמ פקוד 6תבס ילעמד גת פיס ויתובוטתב
 וכיבר לס ויפודע תולופפו = * סמסבק קפירכ סיס
 50 ןקכ לזו רוחו סיכפ 550 רזוק ורמל )ע סילעס
 סרכוקו קלכונמ עקרקמ 6רוכ סל6מ תווקו6) סכ
 3ככ רמושו קפירכמ כיכס 5גלגו לניע קסועו עקרקב
 תופיב 6536 כת סימעפ במת ןכו %תיכ 6ע36 ףקיס
 תרימש חכ ודי לע סויחל סגופ'לורבס סיכפל ךלוק סמו
 סמ לוקסל סכרו סלו = "30 סקכ ןכס פותיכ לפלס
 65360 תוריעסב לנוע ךופקכ וירוספל רוזקי (לכש
 + כע * תומתו עקרקב סיל6מ ספירכס טקםתו תותיב
 ופכ6 סיססו לזו סריכי"יס יפב יפקבס .רס בתכ קז ןיעמו
 קכפ סיפל6ש קדמל סכה סוי סוי סיפוספס סיקפו ןועש
 סרוק לםוופול עסעטמ סכ'ס סיס סליעס תשירכ סלוק
 9 ג גמו דק רוכד סכמ ספועו סל גל נמו ספרכמ סיסו
 סירוכל לוע לטוע היִסִו תויפופ 3כ לככב ר:ססו סיכפ
 םילס *רובדיכס * רובד 0%מ סילודב טורוכדו 3
 סזמ לולכו סזכו סזכ זוק6 = רוכדב סיכט יפ *לוכל
 סלילוקככו ססיתויתו6כ רוסו סיכפ סגל נמו סומו
 סבה סעוע קיס סז לכו *סלכ דע סכייכמרפסמ סכומ)
 * רודבס טס יוכככו ורמפמב לועס שרכ5 ספור סוכס לע
 < ודבס ומס 0 6יכוסל לכ םויקוקס לגל נק סיס ךכופלו
 ץרעכסו טדקכס ססס ותוק יוככמ רפ0 = * וכו לפככ
 ופכ ןוע ףרסכ ןטק עגרכ תיטלרכ ססעמ לכ ססעכ
 , סיתכדכ ורמ6מכו ויוויטכו וככלב סק יכ סעיבי\ קוסמ

 רכלכ



 רמאמ -  חדוהי לוק
 5גלנמ ק50 סיס לועו | * רכו וטעב סימס 'ס רכלב-
 וככט תוכוססס ילכל לכ ססמ שיכוסל ילכ .סויקולס
 .ןייכע ןי6 וכ וככלכ כשל ורכס 6 לכ * בע .* ץר6ס
 *ביוסכ סכופ + סריכו רפסמ רכקס רכזט תויתויס

 בלר, הכ [םס שפר
 םיכטמכ סכרס קעדפ תיסרה לט6מ ןרדסכ םורכדס
 וסקל סמו לכו תומטכ סטול לע ריכוספ קמ קכמ סישכו
 וסוכרסיכ רבכ רט פפ ןכו כו בקכסו רוכדק ךרדמ
 חסכסיפ \ע = * וכו וטכב ורכוו ססעמ 55 ורמ6 לע

 ךומסקל טק לע ול -םי 6
 וז סילוקלו = * סיספ סקכמ
 למס סיסכס ךותב כ לכלכ
 ותויס סע *  וכרכזט ןכעלש
 תודסומ לע .קפס ילכ דסויק
 סכמ6 .יכ קמעכס- סלכקס
 םכ כו יכיע סתסכ 5
 קלעמל יתבתכס סמ יסורכזמ
 "עועב ימכע תק יכבס ית
 :סמכקכ סתו6 ק:סיפפ וכיזכ
 ןפככ רכסק ןווכ 61 לפסב
 סע = * סיתודוס 5ע רכדל
 * םיכיימפ ססוד יקל ותויה

 'וריפס רשע םהש המכח 'ואלפ תוביתנ םיתשו
 'ואצמנה תאיצי לא זמר תולתוא םיתשו ירשעו
 תומכב | ררכוי כו ולכוי 6כ ורצוי השעמ לא
 יכ וניא רפסמה דוסו רפסמ תומכהו תוכיאבו
 ;רמ ילב תוריפס רשע רמאש ומכ הרשעב םא
 סכהלו הרשע תחא אלו רשע עשת אלו רשע
 תול הרשע לע ןובשחה דמע המל םותח דוס
 ;רמכחב ןבה ול ךמס הז לעו רחי אלו תוחפ
 סקמ כ םהב רוקחו םהב ןוחב הגיבב םכחו
 .וילוכ שכ ררוריב לע רבד מעהו רוצו בושחו עדו

 יכפ םרחכ *: ןוטללס
 שמושק םסכס יפ לע ןרו(יכ
 * "וכו פוטכב ורכוי ססעמ
 35 תוסנמכס תסיכי 36 מרס
 וג ורכוו רפ6 ספעמ לוכב
 פסעס +ע ססיכימל ולדכויו
 = * קווקו6 בכסו תזריפס
 סמו | יעוכי6כו .* תומכב

 תכנס סתמ6 ידיכ סייקיט
 2 ןופסלס ןמ ןולסלק סזק
 רושיכ ומילטס יכסשס יתו6ל |
 תומכסו ורמסכ תומכה ןיכע
 36ו5 (כו = *'וכו רפסמ

 ומכע 16 ססלס 50 6
 ךכ רסס ולמלכ שיש סורסל
 רבכו רומש םוריפסו .7מל קומע דופסו ." םרורכ קפס
 סקפ טעמו סילכמב 050 סריני רפסכ ןיטרוד ןי מכ
 \סיכרב רלסומ ירכל לע ךריפס דועו = * כע * סיכמוומ
 עינכטכ * סתלועפו םויפופס דוס לע סייקל6ס ויקרפב
 קכסו *(רוכס תומס יפכפס רוכדב ז:יכס] ורמ6 לישיבל
 וע סקפ סילכדס תרפעב ללככ .טרוקס רכסש ומכ
 כככו .* זפ ןמיס .ןוטסרכ רכסכ לכדכ סיסרסו סרותס
 רפסמל סלוע דסי סלוכסו סיקויתוש לכ סט תויתופ

 'כ סכקס 36 סכקס ןמ תוחילכמס ויפו יוס ןקו
 תרטעס סוכ זמרכו = * ל6רסי לכ ימיעל לו תיטסלכ לש
 סלותס .תונסתס .סמס 630 תויקולס 2כו סולכדק
 * ותלקעסו וקריכי רקע וסט סדמ דק ס5כ יתודוסיו
 תויזו0ס| סלסעס .לובנכ םילכככס סירפסמס סככ
 'וכופ6ל קודוסיוסכטכס לכל ויס סכר ןס סיקטו ילסעס
 'קו 6ובס דוכ\ולט סגרדמו = * ספריכו תובסיסרש

 טילממס וגיכס סס יכ = * וכ בכוסס דיכ ילכק גרד |
 * לכ רכוימ קעפופס סרוכס לוכקל תוסכ תוכיפו תוקככ
 מו לכמ ןווכמס סע סככס .תויתופס ותופס דכמ סזו
 סספקןככנו | י*סלקס סעכ ורכו לפכבס מכ קוץ
 רכקס ןווכס סמ 'ותסלו לוכ6מ ךוכפל יווזיבסו ךכולקכב
 תווס סעפ ך5 עד .סת0ו ךת6לק) סילכויס וירכדב
 סז 96 ןכ6רמ/(ס קסכס ופ3 .סכס לע ךטשכ וכלכל
 מ לע רוי סיחמפ סירכדס יכ6 ספור ןז * וכו רפסש
 ורבוחי לכ יכ .* וכנ רפסס סז למ( ןכו רמו( קסכס

 םהל ןיאש רשע ןתדמו ונוכמ לע רצוי בשהו
 6 ףוס רמ6 פוכי6ס .ןיכע ,רו6יכ 0%

 וכיסב סתלכס ןכ רסקו
 :וכו ומכב ררבוי ססעמ 5 היטילס 6ססכ סכ דועו'ובז
 תוזכס +ע לכנויו ררכויט סעמ 36 רוסיבק .סיסיו
 רפפו רופכו רפסמ ללככס לל 6וקס דחקו .: תוכיץסו
 תי וקחכ סידס6תמק םפכמסקו לוכלסו בטסקק ססש
 * קמכס .תו6כפ תוביפכ :'ןכו סלסתס סיס * רומ(כ
 רכד ךממ (לפייכ ןוסלמו6 = = *6לפו 555 ןופלמ
 לוס ססלו ךומסכ ורמלכ .סלעסו יוסכ ןיכע \ * יטפסמל
 יתופלפומס ן56 תוכיתכ-35 ןוימדל יכ ורעלו"וכז סוקס |
 * 35 ןקכ ירספ רלכ .סנילטקו תינב סרוק סליחקס
 ןופלמ = > תוריפס :סועדי לכ סיטפסמ מס ררוטמקז
 >" סדק ומכ כבסק קטסיפמ וכייכעמ דקבס רכד רפסמ
 זיכוי רפסמ סם ןיפט לכ סמ ילכ תונמיתסכ | * סמילכ |

 - וכו עספ לו רסע ולמ6 ךממפ וכו קרפעס ללכמ
 סולכיס סכוכסו סופכל וידע ןוטלמ פסל סלט סיקת 6
 6קוד סרסע 5ע ןיכטסס דמע סמ יככמ רבללמ ויפ
 'פ ע'35כ בתכו == * סיכועסס רכסס ירכדכ (כיס ועכז
 6מ'יכ סמ ינכ תוריפס רסע סס לסל ךלרמ לזו תועפ
 שופ סלסע קנטו סרסע ויסי 60 סק 706 ל0כ) לכוק
 דעו דחלמ סקס סידס6ק ל)וכ סמ 6וסו = * 65 סמוד
 ץופסל רפסע סתויס סע סלנוכ סרטעס ספו סרטע
 סירסע ? ךעינקכ יכ.ידס<ל םימודק סירפסמק תנסקו
 ספט דנככ סיטלטו ידס6 יכט דגככ תורסע יכט ססו6
 לגככ ורסע עט סק סיעסת דע תורטע לכ ןכו סיס
 יצקקל כממוד וס טק רפסמל ךטיבקכו סידקל קעספ

 ךע' גכבפ



 רמאמ חרוהי לוק
 לע טילקמ סעספ 355 -יסס סב תופמ סת עינו
 דחפל חמוד ףלק ףוק סב ו0מ לסע סקס ף565/עיגתט

 | .סופ6 "9 ךעינקבו סידקס'ט דנמכ סי>56'ע סתווש לע |
 וכבר רטע דע סככו 6 סבב ותווטכ ןוכססט סלסכ ז%
 %ע דח(מ סימול סס ורפטמס פל לכ יכ סוס ךרלס \ע
 ו'לסעמ קל סט ירפסמס לכ יכ לפסמס ימכס 196 ןכ
 סיכטקמ 16 וירש 36 וקרכסממ 16 ולפפמ םלחתס
 עועככפ רטט רפסמס זוריפס רשע סבסו ירכסכ סוסרל
 תופוב סקפ סעפמ .סילנל גס סככו ץעח לגככ שמס
 רוכעכ ןכ 5רקכ שלק וסט ירישעסו ולמוע תודכסכ
 ףיקמ פופובס כו ףיקתס סו דוככס ףסכ ככ וטכש
 תברלמ תמ6ס יפל יכ * וכו עשק 621 רשע רו "לכש
 רכב 5 סכמ% ך6 סעסת רפסמל סובב בוק סידס(ה
 לע ןיכטס ךס תופעל סלקכס 361 סקוסקק 36 סתע דע
 ףיקמו לכוכ ךס ותויסנ ימייכע ס5זכ 16 יכ םדק ומיפעס
 יקביכסש ץככפוס ןלקלו ((כומו דקי ספרכמו יד6 3
 סכ .יכפסמל לכ סבס תוווס .פ ורק סב עבץייס זמר סולו
 רושיכו = כע תרקש ךללמ סרץעססו פס* ךרדמ ?עזת
 רמ6כס ומכ עפפ- סיסזו עפת 06 למול ןכקי 6%ש קז
 רפסמ תווסמ ס6יכ סז ןיאו = * פע סיכשו רםע דחק
 טירפסכק קנרדמ תיטסרו 'ידספס תברדמ תירמ0 רזע
 ימשעס רטסמב ותלוז'דכ לכמ רבדס סלשוי פלו ךכ רש
 פורק \ע קנוע סיספ ומכ עטק )ו רפע 76 ןכ לע
 3כק 85 ןוילע סכזיכ סילקפס לוכנ סטקכ ותויסל
 : תפסוקכ לג3בפסל לכויספ וקומלט קילכפ רפסמס
 וכ סרטע תסס 02ו רסע ןכו = * 6כ 63 יריפעס לע יב
 ןוכטסס ןיכע סלטקכו * תעלו תפסופ וכ ןיש שש
 ךרוכ ןישנ וגוכב רקש כוסרסל וכל ןיס רטע רפסמכ ופכ
 וידע (כמ וכל שוט = * טעומכ וסופע לכוכ רפס תש יכ
 ולו לע יכ סזכ זמלט רספס *'וכו סמכסכ ןכס : סכורץב
 יו6רב קושכעכק קביחכ 36 סחייקסכ סירפסמס תמכס
 ךרד לעו = * ןוילע רוס תעידי סכומ לע תולעויב סלעב
 פרכסכ בויחתי 30 ןוסלרסמ 75 'פ סרומס כתכפ סמ
 לכמ סקכש דע וילע סקפ קמ יפכ ס9כ תוטזכס ןוסכל
 וכיתוזקכב וכוליעוי תיקדוכ תויתז< תומלסס ןיזה ןימ

 תולוגסעו ןיכמס עפוכמ וחקלו תוקדקס סתכו תוייזקטס <
 וכממ סקיפרכ סיכוימע לע דכ3 ולוי תרוכספס תורוט
 ןיכע .סכ:6 סוכייסע ברט לע סתקסלק ןכלותו 'תו
 קפסתט סור יכיש תיעכוטה טכמסו קיפ ג9ַס סכוכקס
 תבסכסל סלועס ךרע :גיטסב סיופרכס סילכד סתויסב
 ךועמו > 5% תובוימדס יפכ 3 תמש 5ע שי יס
 = סע 6וס תויק3(ס תופקבס תו עותכ ןיכמס עבט תלונפ
 סכקס לוכס יס עד סיבזיטס יכוזמ רפסכ דפ | כתכפ
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 הףכ | ןמיט יעיב
 וכטקיטכ וכוכומסו תופס סיליכסמל ורקיס עדי לככ
 ויסקל ךרדס סזכ רייוכי לו ותלכמקו סלועס םודסכ
 טרכחו כורק לקויו תסומ קלק רתוו קרקס ךרל 15 סטו
 6% כיס36 סכיעכ סקכ סנותכ יס ולימכ סתוטפלב
 < (וסיוכ םמ6ק לע סרויפכ טסיקכסמ סיליכסמסל רס(ל
 תלוכ תוכיפ וקו וב ול סדיעמ וספכב זתתמ6 6כמ
 -* סע סיכטס וכפל וס טס ל ןמ ותיקו רפסמס
 סכסיכ כת קרפכ טלקלק סרפמס כקכס סע סו ןיעמו
 וכו לפסמס ןמ וככיסו רפסמס קלסקס וס דח(ט
 סו רפסמה לדעי דס רדעו ט0ו סירפסמס %כ וחי
 טכסו סת5סקס 6 יכ סוס רדעו 5 סירפסמס ורלעי
 קמו ףפקתו 05 דחפ סוסט דכמ דק6ס ןכו סתו(ינ
 וז דק ס6 וכ ךב כי 6 לסלכ 706 קכקפכ יכ קכלעי
 סכפפפיכ סירעטמס ר68 ןכ %לו תיתע6ס ותלוס ץיס
 לעו * כע "וכו סלכ ןכו סעכלש ךל ץכו סיכפ לע סימס
 םוסת דיעו = + יתיברס ןווס "כ ןמיס יכטכ סזפ ץכויכ
 .וט 'פ ךנומס יז: רפסכ ףיטל טכסס ככ סע קרת
 תמכס 55 סליקסק ךפמת ןוינסק תטכס רקשו לזו
 תומ:קכט תמדוקק (יסו דכלכ לכסס 6וכמס רפסץס
 לועו = סיעלוקס סורדספ ומכ רדסכ וודוקלס עבר6ס

 'קופיכמ קנסספ טפווסו ןוימדס ךרד לע קרסו [יספ *
 "קט .תופיכמו ןופלרק שרככס תולינקו סכוש6ר לכס
 .סיפוממק סילפסעק ןוימדכ רעסס ןמ סומלככס םילכפס
 לפסמ וכיש ?וסו סנכ סילופסק כס דק6ססיפל לכסכ
 קר וסט סוכל ו6יכמ ןי6ס 65% סירופסק ןימע וכמו
 * ססלס) .תוסיכמ ןיש ןכו לק6ס .תמידס .תלווכ רפסמס
 * סעברש) תוסוכמ ןיק ןכו .לח6טו סכמק תמיד תלוזכ
 ץופפ דע ןכו דקלקו סיכעקו פלפס תמיד תלוזכ
 תויכסכו תופפסומ"ולרפכס סי3כשה תושיכמ ןכ יתילכת
 תוסיכמ ןוימדב דסק ןקרוכ !בוסס ןוטפרסףרככס ןמ
 : סולכסס ל סה ןכו לפסכ'(ס תויס ינכט 6ק ןמ ירפסמס
 "סלע 60 תויק לע וזמ טלעמל וו קברס רכעמ לע"סוכמ
 סיכפלס רפוכמב סיו3ת סקמ 6 לכ .תושיכמו לולע יכפסו
 סו עפש ןכ סולופסכמ ןורחשק 3% עינומ ?ק סכס ססכו
 " ןורק6ס ש עינמ'תי לוכס ץפסמ עפשומס ןופ6לס רכס
 : ספמש כטיס (וכמ סז לכו ו6יכמ דל עיפפמ טוקו יקרכככש

 סלככ שוקו סלכ'ירופסס 3כוכ סמ ופווק וס רפסמ ןיכע
- 

 | ,ּ יטמכ וכ סלכו רוווכו 65 ןכו םיםישכ ןיזקו ןימכ טיפס \שינמב
  סתעו * טז ךכקו רפוס תכוזכ סירופס 6ל\ רפסמ קושינמ
 6נכומכ יוכסס ןויעס ךרע דכככ לוס סעכ 0670 0
 \ ץכויכו = *5סע = +ןיכמס תמכס תנססע וכדוכ לועס
 = למס סוסיו 'כ'פ ב לנס סימסס "עמב סתכ 0 וילבדב
 . ו אמ 'ס דע עכטק תעכקל ער סמכסב

 קכיכ) : ּ



 .תרוהי לוק
 סכוכתב סימס ןכוכ דע סילג)נק כמ מל כיסו

 סורילק סיסולק עד 3005 סיפכומ וכסכ6 סל\לעש =
 רמסי ועקככ תומוספ ותעלכ ור/0כ ספ זמלכט [וק1
 ול ג%גק כוכקס כיכב סבסו תיעכוטס טמכסכ ןכס 6
 .תוססיתס ילו לע .סז .לכ1

 גלר תכ :.ןמיס יעיבר רמאמ
 טופנוכס טסינופ 36 םיכיטק ךורעכ רס(כו סרפסמל
 לכ קסת וכ סרפסממ תוספ סינובס .רפסמ סיסי סתו6
 רפסמ סיסיולעי רט6 לכו סיב סינימ סינוסקמ נוס
 לככו סינוסס ינוס 56 ועיניו רט6דע תוספ סינוסס

 מוס יכ ףוסומיפס 6
 עונקמ יכ ססט סייטסשֶס < סנע טסו סרשע סס סינופק

 סכייגע םיעלויס 50 לודב
 סמ לוקקו סקכ ןסכ 1
 תוקכסב ךפכ'פכ סי: כ 7
 סילפסמס 1ע9ז6כ תולכוכס
 כמ קת ססכ'מרוקחו * כס

 םירשעה קלחו תוכיאב םחרכה ןכ רחואו * ףוס
 זרומא שלש םיקלח השלש תויתוצ םיתשו
 רמאו תוטושפ הרשע סיתשו. תולוזכ עבשו
 אלפומ לודג דוס שמא ,יש סמ ףלא 'ומא שלש
 ןהבש שאו םימו ריוא ןיאצוי ונממש הסוכמו
 תרויתואה תכרעמ סשו סלועס כ לכה ארבנ

 סכ6ו ףרטנעו ךילו קמכו
 לעופו ןיכקו = כמו יתמו
 לוקסכ רס6כו = * עפכו
 תרטע יכימ יפי תוליע לע
 עס סקכמכ סל6ס סינופס

 םירפסמס .תלונסב ךתעילו
 ןחכ ורמס כסוי ול * וכרכזמ
 קמכסס ל סמ לוקסו סל
 תעידו תנרדוקל ס1פפ "יכפס 500ויסרכו סדקס סכיכס)
 וס רוכו = * 'ופו רוכו בוטסו עדו 61ו תיקללס סקכסס
 :טרסב וקופ רכיו ייבסרכ סרו רוקס ורטסכ רויכ ןופלמ
 סקוקר (יקו רומסכ ימולק תעד לע סזס רוכדס תויסל)
 רוכק 6נמת .סכ וכסכיסב וטו פתק 66 לכו סל מ
 ספקת וכ * ל סקו ךולס .תולמס רדיס ןכ לע * סנפס
 סרורכ סעודי סורפפל כססי 05 ןעמלו | = עדו למ%
 קכססמ יפלפ תורוסלו * בוטפו רמ6 * ס50כ סיכייכעב
 רייכ רמולכ וכו ףיסוס סקכ .וכ5 יש .סכוככ רכסו
 * וכלכס תסלס וקפש לכות רס6כ .תוקוסל תוכדמו[כ
 דיזמעהל רויכפו בו:סל ךיקיסכ ךלי 65 בפס סיקיפ ךיפו
 סוכב 'ופיטמ תעודיכ ך526 רשפ6ס יפכ ורוריב לע רכד
 תּולוסס רשסו יתוסמ קנס 30 עינת 65 סלו סוכג לע
 ופל בטס רקסו = * וסוכמ לע רכוו כסכו 61 תוכוילעס
 וכ6 סוכירכו סואכמכס לכ יוכר 'תו ותודח6מ טפפפממ
 : סיטרפס כיטסלו קטל6 ככוטס סליסק תוכילסכ תופעל
 ס'עיס סמ לכיכ .סיפנוכ רתוי ל סילפוכסו סיללוכס 6
 קנרדמק .תולק6 55 רתוי כלקו ל)וכ רתוי 50 ןיכעס
 זפעכ סוס פודקחקקס רלסכו = * קדקוימס תיקלש
 * סולכפכ סטופפס קודקס + וכעינס דע סלעמ סנעמפ
 תוככלס קבוק לעב וכ ק\עו רש6 ךרלו לולפמ קז קכספ
 זונעכ ןכוכפכ רפזכ וכ ורע6ב לוסיס רעסמ 'ז פ
 וקסכ רש6 לכו ןקיבופעמ תופפ ןרפסו (כמכ תוסכזממ
 תוחפ ןינפסמ (כמפ ס3עמל ןקק תונועס .תוליע לש
 56 עיגוס לע ןרפסמ טעמתו סבו'עת 950 לכו ןסמ
 סיפכמכס +6 יכ סז רופיבו קולע לע [יִסו < קליע
 סופלוכס ססיכימכ ןכובקכ רפ6כו .סכפסמל תו%סת ןיש
 וכ ססיקחת רפס סיסישס ןמ עוספ.סרפסמ סיסי סתו6
 תומכת םי םיכיפס) סיכל סישיש 23וב םיכיעק ָץ ןיק לכ

 אוהש ןשקהו לודגה סלועה כרעמ סע הלאה
 סעכרשס תודוסיסו סעוכפס
 שיקסו סולקו םקק סספ

 3ע רוקחכ כש6כו רפעקו | םדאה
 סקו סלוכסו רטסס סלכמכ סעבר(ק קולוסיס קולע
 סלק קוספ סרפטמ סיסי סלוע לע רוקסכ רס6כו סיכש
 דקח 9% סיכסונ קיספ רפסמ ןיסו פו סרוכס ןוכל 6וסו
 סכלממט ס ךל סע דוד מפ ןכו פבע רקס קו סרוכס 5
 ןוילעו סימר לכ לע סר וס יכ 5 ט6ר5 לכל 6טכפמ-ו
 %ו5עו סנוע לכ םלועו סלסת לכ ם6רו "יכוילעס לכ לע
 תולכמכס לכ פרשי יככו סדוסי יב .וככקי ןככו * כע
 16רשילו בקע'ל רמי תעכו "706 ש60 ססל וטפו ודסי
 סתולעכ וכוכמ לע רכויס 6 וכיטס יכ 56 תולועפב
 5ע רוק ךכ רס6 = *סמילסס וקודקק5 ויפרככ יוכרמ
 ןתדמו 61 רכז רס< רפעס רפסמ לע לר .תוכוטלרק
 רזוקו ל15ג0מ רטעה רפסממ רוב ףוס סל ןיולס רע
 וככדמ וכלכז רס5 ךרדס לע .תילכת ןיס דע סלולס
 וכמ(כ סריכי רפס .לעב ןווכ סזל ילוסו תומס פ 236רס
 *ןפוטב ןקלחו ןמלססכ ןפוס ץועכ מ ילכ וכיפס רסע
 סלונע תומלכ ספועל ןמכעב סילנלגתמ סתויסל ומל
 סכממ נס לכ וכ ףוסו סלקפ 05 ןיפס תלנלנתמ
 סקרכק כקסו = :סלולכ ןיפמ קירח(ו  תיס6ר סקיית+

 36 וכי תופכזמכס לכ יכ ספעמל חכוסמ סמל  *תוכי(ב
 רופיכ סלק רככו * תוכולו .תומכב ורכווו ה: עמס

 ןוכע רסכ 5י6וס = >'וכו רפפמ זועכסו ורמפב םוכס
 ןיב סתלדכקו תוזכמכס תרכסל סכס ףוק סגז תיכיפש
 לר * קנחו:זכלכל רזלכ ותו כס *ע סזו ןימו ןומ לכ
 טיקסו סירסע ולמסכ וכממ יכשק 'פכ טריכי רפס לעב
 : קוטיטפ סרסע סקס תולופכ 'ז תמש "1 לוסי ויחס

 ןווכ 65 יכ סול ךככו 'ג פסט * וכו תומס שלט רמו
 סכול 5לו סומסס וסק רפסס ירכד לכ ר"כ רכסק
 ירייסמ טעמ וכממ  טקלמו ךלוק סט ריעו ספ ריעז קל
 "וכו 3ודג דוס:מדוקב ירווכס טקכ :6'ויעכטס ועכסס

 לוס 1 |88 6 קכ



 תחולק
 ךרדס לע טלטס תויתופס סכמ ךי6 סעלל וס 8
 *6רככ לכס ןקבט ם6ו םימו ריוס ופני וכלכז רפ6
 סתללופ סינוינעס סיפוגק טג וילכל קועקסמ פלו

 ומכ ךו רתוי\ תוספכ קר סקיכיכ םרפסס ישו 156 |

 יעיבר "רמאמ

,\ 

 0 הספ
 ןנוס פקק 26 : תישיכטס סמלקסכ 'כ [ץיס יטיקסב
 שו קורונס תמיסס לט סרוס פומוקמ סמכב .* תורוכס
 ךותורינגסס וקפו תלו 15 5עופ לכסמ 65 .תי זירוכק
 וכ סכוכק = * תובוכתס ןתוכו 3 וז ₪יספכ סלקס סמכ

 6כי לכו = * ךומסכ רוכזיש
 [רלס תטטטס )ע ורכד
 סתווס יכפמ סרכו 05 מב
 סלכיכ תויוטל רמססו ףונה
 ףוב סו סירע'6 לכ6 6
 ףיג סזו יכיו6 ףונ קו 6
 סכסס לוע ףסויו "וכו ייקימ
 ו5 59 סיקסס רעסב ףוטל
 תסלס םסויפ ו וס פ'כ רעש

 סיב6ל9ס .תונרלמל
 ןוט(כס לולטס יכ .תולנוכס
 5ו\עכו ₪05 סקייתכ סקבש
 סימל סקייתכ םקמ ןורק(ט
 ומקייתכ סלכ סייענמ6כו
 ילו = * סקס רלובמב 5
 דוס יכלקל ₪50 תויתוש וכז
 תלוס סבינעס סיעמס
 לס ומתוקל םובורק ןטויטפ
 תיט6ר 650 יכ תמכ לבה

 * ךרבתו דהא ררסממ דחא הגרסה

 םידע םתוא ארקו תחא ןמזה תכל/מו םראה
 יכ ונתוא עירוה הנשו שפנו םלוע סכינמאנ

 או

 םתופלחהה וזמ תונושו תופדחחמ תואצמנה
 ןוהדת סהמו ןוילע םהמ םינוש םהש'הירמחמ
 תוריצה ןנוח 'מחמ לבא ךז םהמו רוכע םהמו
 םכהב המכחה הנה רודסהו תונוכתה ןחונו

 ררס לע תכלוה תחוא החגשההו תהא םלכ
 סכילגלגה רודסבו טד%בו לודגה םלו;ב רצ
 לע םינמאנ םידע םהש םהילע רמאש אוהו
 * הנשו *שפנו 'םלוע ומש ךרבהז ותודחא
 תומא שלש הזה ןוימדה בורק לע םרודמ םשו
 .*היוגשפנכישא *יםימ ירזואסלועב שמא
 יסבכוה ירוק יההר הנשב ישאר יןפב

 6וס דכלכ סירכלס סנע 5
 ץוכוכמ 35 ןכ סג לכס ןכוק
 סלסוי סקכ 86 ססילקמ
 פודסלו * 75  לכמ .סכיינע
 "ומעל ופכימס לבד ףיס 3
 םתכוכקמ לע | סירפדס
 םסיקסכ סרדס סביכ לנעכ
 : סכמע סילטי סז סע קז
 ןתס6 םלכ םסכ סמכקס סכס
 קז ןככל *'וכו סקנטסז
 מי "תי רקמבס תויס לע
 ומלופ יקגס לכב תמסרפתמ
 סיפפפ סכשכ רככ יוסכ

 ןופ6רכ םתיפסר יקתו תוכל
 ןטקכ יכ ורט6כ קכ ןמיס
 וקמכפ תפילפמ סיפמרכט
 :וקוס תנסמ תפדס ןייפ סמ
 .ןי6 2-55 ורבד .פכי ךומטבו
 ספודנ  סיפנ\נכ ססכקק

 טעמ סרמהיו * ןסילכמ ו ןדסו ןפיטכמש סמ סו קויקוש
 סישרככס לכ יכ תורוסל .ו6כ 65 ויקס דע יכ סיסל(מ
 סכס 'קי 6לוכס 6וקט דכככס תילכקס 56 וכפיט יור
 'כ לעפ לכ יכ (נמכ לכ5 תיזילכתו 'פוירוכ תעופ
 וונכו יככעי ידס יות ןק בוי רמלמ עו | *רסכעממ
 336 סכזקת ךיכיעו תיקל6ס יתנוסמ םולדב יפר(תש
 כוקכל רסס 6 לוכס תומס ילכטס רוכדכ סיכסו 0
 טכסו "סויקל6ס יוקרפכ %שיכרכ ררומ לס ודוסימ סש
 סימס יכ דק יענע6ו סיִכפק יכע סס שו סימ ריו6
 ןפוסכו * קלו ספ ליו6סו סשכיזיסמק 5601 סיקלו םילק
 :ועכמ6 %ע סוכפסס סט רכספסכ סריכיס סלספ לז
 י"ג "פ סט סריכי רפס לעכ לר | >'וכו תכרעק ססו
 סילע סתופ כקו = :סכרע 6 ךרע ךי6וכלוי ךומסכו
 וסוו * וכו רולסס יכ וכתו6 עידוס "ו פ סס * וכו
 סיסקו תלפלפכ סז סע סז סירפקכ סתויקכ תולעס
 סו :5קספס ם0רכ תירס רס(כ קדק"קמו תרדוסמ
 ךניו 'פ ע36רס רמ6מל סוס = * "וכו תופלחתמ תוזנעמס
 סו ןיעמו * סילכקמסמ ?בי יוכססו דקש 'ס יכ ומעל
 סמכסס ןי6 יכ .קסק סמכקסו ורטב ךומסב ריכוי
 וקמבודו * וכו סייחכס ןטקכ קמכקסמ ס9ודב סילגלנכ

 תק8 מכח וכ לוס ןסכו = * סייסכט ןטקכ סקכפסמ
 עדוקלו עילוט םיסרככס .לכב טופ קטל סקנססו ץיס
 פודנס ם'ועכ סומ דק רד ךסמכ ידי לע קי וקולמ6
 ןונ סיכטטככ םיכמזק רדככו סדק ףוקס ןטקכו ככ
 6!פכ רודס לע סיוסס ךפקק סרדס ידי לעפ סילנלנק
 796 'ס יכ ןודיני ןודיעי טעו ס3עמ ישורכ לכ ןכבו
 סליכי רעס \עכס לכ = * "וכו סרולס ספו : וכרכזט מכ
 * סוק ןוימלס כוריק לע ורמלכ סכרו י"ג 'פ ןכ סרדמ
 וכיכיע ןיכ פיסי רס6 %קנודסו ר5תס סו לע (וספ
 65% סט סכורכז סלע לט יפלו רדס לע תכווכמ סרוככ

 ןורוסל סכובסו *סזס ןוימדס כוריק לע רמס ץיכוברעב -
 םירכדס טדחו לילוסוללק תויתו6ק קטלס ידי לע יכ
 - טדי 05 יכ רומלכ ססוכמו 6לפומ דוסב רכזפ סיסלופמס
 סימ ריו6 לגנכ * סר ןטכ סיוב רודסו | * סכרע םיכס
 = 5 יכ = רמלב סקיתויכיס ןיכעל 05 יתעד יפ) יש
 לכוי 6)ו ועכטמ רק טלרס תויסל ןנוסכ סכווכב (כמת
 טיפוכי וכייס ילופכס ומכ טס סוספ וגוז ןכל םקייקקל
 םוקל .סימ סמ ורתזט ךרדכו סימס סע ןטכס גוזל
 רפפש קיס סיונל ןכו = * סלעל 05 ןטכ ף6 נועל
 סיס סוקי ןכש 'ִיוְק עבטכ ועכטס רעולו קוקדל

 ןיכשל



 סטממ 6וס .רוכעק ןטבס יכ סתוכזו סכנמ ןינעל
 עכוטכ ס9עמל וס סלע .ךוס שקו * סיקס עכטכ
 לוקס סכפס יכמזכ ןכו * ריופס וזזכ עכמשכ סיובקו 270
 סיולסו + ₪5 דנככ ףוסכ סוקסו .* סימס דנככ קקת
 ןווכס רמבו רוו6ס דנככ עכמ6כ םיכסס קע לוס
 < .סיעודוס תומוקמס קט)טב סישוטכס םפכק יקפס 'ג 6
 650 ןוטכ ססכ .ללככ 6וקס לככב ט(וטכס תחמוכס יכ
 בבל (6וםכס יכויססו * סימל קסמייתמ סתולפס5 (יס
 :6וס סוול = * סיוג סכוכמס ףונק ענמלכ וככטמ רש6
 * העמל ספרס סומב'פומכס תכשמסו ריומ םחיקקמ

 36 תסלטו | * תכסל יסיבנק 1070 תמועל (טכתת |
 + ינכט * ןוילע * תושיכמק יקלס תסלספ * סדק יספק
 עכס *יכזמכס וירכדכ (ביט וכ סכרע ךרעוי ' ןוקחמ
 < ויס ולופכ ןס(ירק סעט עדוכ ןכש תרפכ 7גכ ופופכ
 תועכמףק ןתלירו ילעלב קפרסו םנדס תרכטכ "וטוב

 םסימ 6וק קכסו "קויתו6ק רתיכ ןכ ןי6פ סמ "ןעכוט יפ
 : םפכבו סלועב סריכוס ספעמ 6 ס)6ס תויתולס פעכש
 סילכדק סע קיפול סקי ןפוק סכמ6. ך6 | * סנש

 רלר -  תכ ןמס | יעברו רמאמ | < תדוהי לוק
 : ש י מ א תומא שלש
 ישא ישימ רב םלועב
 שאר ןטב * היוג שפנב
 סוח רוק * היור הנשב

 : תרפכ דנב תולופכ ץבש

 תנבל | בככ | .הגנ | המח | םדאמ | קדצ יאתכש םלועב
 םולש = יער |. , ןח, םייח ...תלשממ רעוע | המכח שב
 ינש | זעיר | ישש | ןושאר ,ישלש שמה | תבש 3 הנשב

 * תוטושפ הרשע םיתש ,

 *הלותב < *הילא *ןטרס" יםמזאת - *רוש " יהלט ',יסלוב
 * שיגד ולך 7" "לדג  יתשק"* "ברקע |,םמקמ |

  *רברלרכא | *קירהלרבא .עומשלרבא | *תוארלרבא | *שפנכ
 .ךולהנרבא *תושעל רבא | *שימשתלרבא * יסועטלהנא
 :ןושילרבא | * קוחשלרבא 'סועכורבא ירהרהלרבא

 *לולא יבא .  *זומת "ןויס *רייא ין 5
 ירדא -י-יטבש " "תבש 7". *רילסכ' =ןושהרמ  .יירשת

 סקופ ופת בוטו וי - ומוקמ סכס דע ומעדי 62 סילכוכס
 <. סוכופס קפלונגט קו יתתמ |." קקפוסמ סרומלכ ךל
 < = תויתו6לס ועכ יכ עימפל בורק לוו :סכ ןומש 5 סירז
 < ססופס פוכע לוקו םגלכ סרוכב תוכע לוק קרפכ דבב
 * ןכרכזפ ומכו תווכקס ןוכ עכוקמ תוכע לוק סג ספרב
 ופכ סיפרסמ טעבסס קעפססכ לתיו פוספ (כמי ןכ
 : סויוכסס .טועמ יפלו כוריפלו *  תולומס 35 סרבקקס
 * "וכו רטועסו קמכסס קס ספכס יכיימע ןכ סתַעּפַסְב
 + טפמב ו6 כרב ססיכויכעב ף5סתס\ סתמועל ו6סכי
 : ןקכרכט סוי םי קכטס תוץיכ כו וקנומ סעכסו סעכס
 :.סוכוממס סיקרטמס קעבס תעפסקכ וריכס לסמ קכורמ
 סו לו = ים ןטוס סלצמל רכזומכ ססמ דחף לכ לע
 : טלר ורמ6 לע תלקק רופיככ םקכס ע3?רס ירכד וטיבי
 -ותוע רטל 6 ןקתל לכוי ימ יכ סיקל6ס ססעמ תש
 מעל סז 6 יכ קלר סער סויכו כוטכ סוס קכוט סויכ
 <. ישע סכסכו = + קל 3 = * רנו סיק36ס ספע לז
 < וכ ווכע לובעכ סעכו לו ותומכסב סושי ףסכו סלב
 -יכיכמו .פוסלרכ ימי תססמ זננ קמוילע רזגכ רככ

 תכממ 2 8 כ ממ



 ו

 חו וה * לי 4 יויו

 חדוה לוק
 6וקפ סכחסו .* סויכ ורמ6 דע 'וכו וכיבי סימס קכמלופ
 וכ דועעי 650 רכדב סעסי סמל ףסכו קוסכ עכ
 ןכל * קעטו כוטכ קיס כוט סויכ .סיספפכ ול סילמוש
 סב ורעל לע > ןכז בי סעל סוי יכ לכקססל ךילע ם*
 "מס ןינעכ סו מעל סו %
 תולופכ עכס סריכו רפסב
 ימכסו יכע *תרפכלנב
 "ימיכסמ .פיטפשמס סכוכתפ
 ןיכב 'כזכט סע כורב סס סב
 כל יבכומ 1 תוסמויתס לע
 סמכק עוקכומ קעכפס סש
 ןכו = י'וכו סלפוטו רסוש
 וע תולומס קלסממ לע ולו*
 טפסמב ך6 סד= לס וולכי6
 'כווקס לסס ל ףיפתמ כדס
 סכיזקת ךוניע רסלכ סכס
 ומ6ימריפ 1013ו\ למ ולפסב
 50 = יזכ ןמימ 2 רמ(ש
 ס מעפלס סמכ וב )פק
 "- תברעמב 3100 | ריכזש
 סנו ולזמ ביטלו תכל יככוכ וכ ספע רז6כ סלועס
 תכרעמב וסרוכזי סימעפלו = * "ביש וץכ ילתב ןכ ירסש
 ססנסססו .ורטסב .סנעמל וירבל ורוסס ומכו סנטס
 כולסבו סל(כו לודנס סלועכ לת פדס !ע תכלוש
 יכ = * סכטכ סיכקוס ירדס לע מיינעס סינלנק

 רהא

 סותס : ר6בתימ ומכ ספטס יסק וללקסי בש פמפ%
 סריניס תלטממ קלקק קל65 | + לכו תוטוטפ סלטע -

 סגו + טפטקכ סרפסמב סתעועל םישטנקמס סיכויכעב
 .סילקויק'ולכס לע תויזמ ביס רטסמ ומס סכוכמס ימכמ
 .: סלקס ובו סוס .לפסכ רכוועס רדסס יפ ע 05 6
 ססלכ רכסק קטס ךפמק יפל * וכז ספלםיכב לע דפ
 סמותס .6יוקו רמ6ט סמ לכ 5ע ודי ביפמכ סזכ סיסמ
 פסלו סתיס'תי יתמ6ס דסק פורס עול ספיפפ ןיעמ
 6רככ .סקכפ ספודו6 לע ורכד סדק 76 ט00 ימפ לע
 ס36 סגו תלפכ ד'גכ קלוכנכ כ ופיסוס סל0ו * לכס
 פככ לכס | * תויקובס סרפע סיפטס לע סלוסמ וכפס
 ןפוכסו סלכ תל סיפמס שס יכ סוכב עמ סוכב ןוינע
 תויק סעו * רומפכ סריכיס סז עקב ליק קוסעל קכ סט
 סקבד .ספינמ שט כל יכביכ 'זמ סלפמפ .תופוע בוט
 בינו כל יכככ 'זס לע +רפכ 7135 סתיס תדסויזמ
 סמיכ סז-לכו ס5ל קלעמלט תולזמ ביס לע תוטוספס

 65 ןיע תעלו .סבוכתכ סמבסכ לכוי ירי ססעמ 0392 =
- 

 | .יעבר  רמאמ
 < סכוכס * כו תופתתטס סוקמ 0560 סירבסכו : קקפוט

 יכג לע השלשו ;רטלש ינג לע
 םכינש יבג לע ץועבשו ;רעבש

 ומכ זרופתזשה סוקמ הלאה םירכאבו * רשע
 ה ביקו סעוכ לככו לכ קחרש לוחטו וצעו* תוילכ
 תכטהב חכ תוילכל היהיש המת ונניאו * הנשי
 ונחנאשיציבב זוז ומכ םיאור ונחנא יכ הצעה

 םכישנהמ לכשה שולח רתוי םיסירסה םיאור
 זרצעהו ןקזח ורטח םביציכה ורדענש ינפמ
 יעבטה חכבש רובעב קתוש לותטו * ?ךרנוכנה
 יבועהו וריכעהמ ךוחשה הרמהו םדה הקנמ
 שעוכ דככו קוחשהו הדמשה היהת םתוקנהבו
 טעול6ס סרְעְס 6 תודליתמה תורירמהו רובעב

 יפ5 יכ
 -3בלג ותפוז סיכמזס .כלסכ ולכ6 ססומס לגלבק ס7כס

 ויו ד יידי וודי וי

 .חב < .ןמיס

 * לכמ םיברתלו .טיפלחפמ סתויס סעס לרכס יל
 ש6רב ורמפ ןיעכ רסס ל:ע סיטכסכ 'ידח6ת סק סכס
 ופככ ןכ לצו . *9יסק רפסס תפרוס יכייכע לע (קספס

 ספ סוניק לע רכלל |
 לוכוו *'וכו סורקסמ קטע
 ןכרע סבירמ ןימכ ןטפע ספ
 ן55 תכקמ | סמסנמ ןימכ

 סוכ .סז ןיקוד6 סלכו ורמש
 וקכע סוסס סקרכו = * כע
 לכוס יפלו עופקקסזס ןיכע
 5 לכ סיכוממס סירכ0 כיס
 סיקו * ותלועפ רמזמ לע
 ץוק סלככ ססרופמ. סו
 *בולסשכ ירכזנס סעבל8סע
 יססיליכסכ ףובמכייכע ןיזש
 סקיל6 ויכפ 5 6סכ כ לע
 פונעוי .'תוילכ ופכ ורמ6ב
 תועטכ ספרככי פלו * רכז

 ומכ ןטרפב ותופ כוק סקחירכס סעוכ לככו טמסב
 כיל לדסכ טודקוימ סירכיפ סעבר6 רכז קכסו * (כיט
 ןןוככה ויבר ספו6 *'וכו רסרקל רכ6 סטו סככו סדקס
 תפכססו פופתסטס סוקמ 0560 סירכשכ טיפ 5 6
 תכרעכב סתעידימו כ ןמיס ורמלכו ססכק ןיב ךרע
 רכס גרקסס סמ סויעכטס סע סייספכק סירביה
 ךקפפ טק סוסו .* סע סיככ5 סדנככו חוז9 פי םיפורק
 סתויס סע 055 לכיכ *'וכו יפוכעוי תוילכ מכ סול
 "סייטמכס ולבילק סע םחי ףותט סק5 םי סייעבט סירב6
 וטנועפ וסט קוקסל לוקטסו = + ומכל סע תויפכס
 וכ 5כ יכ ןוטול סכיקסו * םועמל דככס ןכו - * תיטפכ
 סלנועפב כג סיפתשמ סס ירק קיעבוטס סקלועפ לכלמ
 תיטפכס ס)ועפכ ספור 03 טי 6יס סג סכיססיכ קיספכ
 רכבו סייכוניסס סיטוסס ריטק דכמ סמ ןפו(ב

 תיסעכש

 - .:סתופתתסס קמ וסוו ץיסס תעכ ססיתולועפב יימיכפס
 'לו וקחפי 63 לוסט ילוטכ ןכ לע יכ *  קסופ לוקטו
 קסופ לופטו .תונעוי תויגכ ןלכ סילכזומס םילכ6ס
 .ם6ולס כ ל(0 סולכז רככ *סכמי סכיקו סעוכ דככו
 :ופס מכ סקסו קט ןופפמ קסופ לוס +םכ יפ סמו

 = 5ע גזטס נרפמ וכופל רוכזסס 1:6 526 * רכחס וכ
 פקיסמ ןוסלמ ופסע 'כ דומער כ ףד ספש תובע ג ןמיס
 קל קסוט לכ ןקוט ןכקלק-ספ ו5 ךומסע קמו * ןיכמשס
 רכס סמ 52 ןכיסרבד סדג? םרדעכ תיכומ ןכס כעסו

 ועכ

 = לע *'וכו 56 סע ןיפרוטכמ



 רמאמ | הרוחו לזק |
 לס סיסכ 6רב דע = + רכו סלסכ 6רכ ודגככ וסליפב
 6 6רכ + קסומ לוסט סד0כ ודנככו סנועכ תוסורב
 קיסיס סמת וכנילו = :ןחוט ןכקלק רדגככו תיכסוטס

 ולנ6 = סכוכמס םולדכ יתכפמ רככ | * זכו סכ תוי
 תוילכ5 .סעט :ןטק .סלוע
 יוסול לע סלועס יפל תוכעוי
 ףע רוקסי 60 רכסס סנ/מ
 לע וילכמ סויס קר סו תכס
 5ע תורוס5 סי( פוש ךרל
 *:נכסס סע .ערזס ילכ סח
 כפכפ סמלוילבד .סינולקו
 יטפלקופו6 .יקרפכ וכ
 וכמ6 .5ע = סכ 'פ + רעלמ
 סיסלק וטעי 65 סיסירסקמ
 ת6 סיזק סינכס תפירכ )
 סומכס .נרדקב סיסורסס
 עסלקס ס"קת 635 ומכז
 ןכ + ןנומ .תורילקל סיסנב
 "כע | * סיסילסכ סכקפ 5
 יול מקש תופילט 150 עכו
 סויזח (פוסמ יכ ןכיתי וה
 למול קיורטד לרכב ץוססל
 ץסרקל 190 ךורעס לעב'ופ )
 = למ6 ((וסומ לכלכפכו עקרקכ ו6 לקוכב 186% קכסו
 ןיפס .מול וכייסק סקס ייכ5 קיכלו ןידד .סיסוע זמומתב
 וופע סיס גלוד ןילד סיסומ ומזמתפ יטר יפו = * דימומ
 םי6ס תדלוק דיפומ .וכי6ס * וסומ זמוזתכס סזפ וכ וש
 ןפכ סיובק דיגו ךרי לס ספכס דיפ ספב יס קוקס ןט
 תסתמ (כויו לנפקמ וסט סכדסק טוס סירכוממ
 .* כט. * וכול סכככו .יכוקוס 26 דיב סטעסו סרדפס
 לכי רט6 לכו6ס ןמ קלעו דיפיכ = * ןוזמק ילכליוכמכ
 : סכיטס פדסתת ןככ) ומס 56 ןטע תושב ךכ6תיו
 ךלמכ םפככ כל .ךומסב ורמסכ = * ךלמס וסט יכפ
 ןכ לע = * ויקלסכ לסומו סייסס רדסמ 6וסו .מסלמב
 לחוימ דס ופויסמ שבי מ סייטרפס  סירכי6ס לכ
 3כ תוסכ:ת וכממיכ יטרפ סכ ול ססיל יפו ונוסכש
 וכרשיכ רככ = *'וכו קפילקו סולקס 63ו :  סייפס יבש
 ט6ירס 36 50 ךרטככ ןכו ולטשכ ו5 ןוניס יכסכ ססומש
 וכ * סלקמק ךרלכ ס>יכ + וכו סול קסו ף6קו ןורגקז
 רמפמ לכמ כופכס רק6מ דע רקע פ רסק ךלוס לכס
 * "וכו סכככ סוז סו .*סווק תוקכוק וכממ יכ ךכל רוככ
 עומטפ 6 פוסכל רכ6 רמ6פ סב וכולכז סלע רככו
 : עדוככ פוקס רוקמ ועויסל וכממ ססיקוקכופ וכ * 'וכ

 ןוזמח ילכל יונכ הנישי הביקו = * וב תיטעכס
 םורקה אלו * ךלמה אוהש ינפמ בלח רכז אלו
 םניאו ול םידחוימ סישמש םהש ינפמ האירהו
 קל הרקמה ךרדב םאיכ ףוגה ראשל םישמש
 "לשיחה יקלחב סנכנ חומהו הנושאוה הנוכב
 סכהש סירביאל שי יכ דועו * ונמכ שידלונה
 עבטה סהש ינפמ דוס קלוחה טורקהמ הטמל
 קלוח םודקהו הנושאדה הדדותהו ןושאוה
 ומכ םיזחה .ספועל וכ םלועו עבטה םלוע ן*ב

 םכלוע ןיבו םייחה םלוע ןיב קלוח ראועהש
 *םואמיט רפסכ ןוטלפא רכזרשאכ *רובדה
 סשז עבטה םלועמ םהש "ינושארה סיאצומהו
 תורבז םשו ערזה פצצו םשמש קריוהה שרוש
 רחב םשמםיעבט העבראה ןיבש המכ רבועה

 הלר "הכ ךמס עבה
 +5 רטלע ינט סעט ףיסוס "וכו סירכיסל סי יכ דועו
 וכ קזו .* סומטו ספירו סורקסו בלס סריכי רפסכ רכז
 קל סוימיכפס .סיקכיסס ןמ רוכזכ סוויס סכופ וככל ןי6
 מירכיסק .סקו תיעבטס סיוסס סלועל .סיכקייתמס

 ךסמכ ןמ סטמל .סיסכזמכ
 למוטכס ירביפ ןיכ לידכ+ס
 סוקמ סטפ ןוזמס ילכימב
 יסקמונס יעכטק םפכס

 יןכרקמ ירכ6 סידפ רקכ'םמז
 סריכזיע יעודיס יקתכק ססו
 טזכ ןווכט רפפלו + ךוממכ
 קנסכ סד6ס ףיב ויסנ יכ
 17 בכ סיכווכמ סיקלס ג
 קטמלו ךסמכ ןמיכ ומליעס
 סעעק דנככ יעבט סלוע
 וכזמ סיכמכו יןופסתס סוס
 סנוע דנככ פויסס סלוע
 רע רמסו ןכ לע יכ סילבלבס
 סעד יפל סב = * סימטס כל
 סככרמכפ "ויחס ןס ןס לועס
 סככרמס יקרפב ולכפ ץוכמכ

 לוכדס סלועו יב 0902 ריבה -
 לבככ ם600 (וק לכטסו .

 ינובכ ןוכסל תוכברקס לקע .סיסו = * סיכ65טס סלוש
 סתועכמלכ סלטי וכילע .יק56ס ןיכעס לוס יכ וכככמכ
 סתיס ןכ לע "קלוז תומוקמכו וכ ןמיס יכסכ רכזט ומכ
 16 .סקוותטק קנס ןמ = * סיכרקכס סירכ%ק קריסכ
 י"מועכמסכ דובכס ספ לוסי לט ןוקסתס יעבטס לועס
 * ויכפ ת6 סיפרפמס סורקסו .ספירס סע כלכ רסכ 31
 תומס )סב = * סילגלגק סלועל םיססייתט סתויסל

 לקעס ל ףוכמ ססל ןיש רט סיכ6למק סלופנ ספייס |
 *וכו ןוססרק עכטס ססט יכפמ ורמסכ זמר סזלו:ןויכטס
 * ןוזקס ילכ סכו םישס תרימטל סיבירכס סירכ6ס ספ יכ
 סכ רוכעכ ןכ ו6לקכפ פוילכס סו ןימס ,פריעטלו
 ורבדכ יטפכ סתלכ סנו ספסככ .תלזנמ לנפט תופת
 סמ סיפנענק סירכי6ס 0 לכו = *0לקיו 'פ עבקרס
 ךווטנפ6 רכז רפפכ : 0360 תולועפס יתס סילםקל סס
 לוס לפוכס ומוטכ סר6ס לע 'פי (לובס סינמסס * וכו
 םפכל סרימסס .סזכ סלסתק ןפוממ סזקס ןיכ55670 ןיב
 סוול סיסק רפונס סויסכ יכ םלרכ .קככוטס קלכטוס
 סינועס 'יכסעסו סידיטס סכ םלסי סז5 סז ןוכ סקסעסו
 : ופלק רסב ותיקי לו וערי לו 960 ספעמל כלס ןמ
 *ךכו סיכוטשלס םיגועקו : סמט תככוטס סמכסס עפכְס

 = מכ



 פטאמ | .םלוהי לק
 סכוכקו = * "וכו רחכ סטמ ךומסכ רמזיס קן 09 ל
 ןמ * וכו םיכרקומק סיקתפס:'ק6 6לובס ו3 לקכס 5
 סיטלפסו תוילוסיס תו5תעקס ספ לש לוקס 3
 לודנמס סורקס ןט סטמב וכסי לפטכ רס6 םיעכטה

 / חב מיס ל
 \טד טיט סזס ןכרקס רפכו סרומת וכממ חקלס ץרוכק
 < \לבככ ןכרקס ירכ6 וםקרו םפכ סת ספכ מל תחת
 טונכקתמ םילכד סללו ורמ6 דע | * 'וכו וולכ6 יפסל
 "לוק = * קומע דוסקו : כע סד36 ירכדב כ5ס מיכטומ

 סלועס ספ 085  (רוקו
 זמרו = "'סדקס סטפ יעבטה
 וכ .תוסינס :עבר65 סו
 סוספי סטמ לכס ןמ ספוכ
 סיסו לרכי סשמו סלה

 יויסלרס תוקילס עכר9
 תרימס ןינע 093  סלשווו
 ועכט יפל יופרס ןמזק טיב
 ךותמ ךכ רסק לפכתי ןכו
 סירכ6ב זמרו ורמסב וורבד
 לע סולקקמ סעמל ססמ
 וכו טבר6ס סיעבטס ו?כומ

 טבדהו בלהה .םיברקוטה סכוחתנה ארובה
 בלב רחב אלו תוילכה יתשו דככה תרתויו
 דוסהו / םודקב אלו האירכ אלו חומב אלו
 רבכו ךול5(6 רוטא שוריפהו דאמל קומע
 םביאנתב אלא הריצי רפסב ןישרוד ןיא למאנ
 תולופכ עבש רמא כחאו םינמוזמ הש טעמו
 עדק זכ שודק לכיהו םידדצ הששל תועלצ שש
 תקווה ומוקממ 0 לוככ 65 ךורב עצמאב ןווכס
 ןינעל זמר ומוקמ ומלוע ןיאו םלוע לש ומוקמ

 וקראה וו יש

 לועסו סרוכי רפס יכייכטפ
 לוסב דמע ימ יכ וקטע לע
 16 .קושכוכס .פזלכוס לע ס
 תוכיתב לכ .רכוי ססעמ
 י םולכזמס קמכס תושילפ
 מויתו"סו סירפסמק סטו
 .כומכ ךרע-קז סמו * רומ6ס
 "כרעמ סעויקוסס תכרפמב
 1 ןטקקו לולנק סנועס
 לכ יכ רומסכ ןמוס קברעמו
 :סק קורזסו לפסק ו5לכ סל

 "וכו ןיטרוד יס : סלעי
 סווקס םרשםכנ סמו *כע
 ('3י סטו ורמ6 סו רכזס לכמ ןוכ ןימס קריסטל *'וכז
 רבי ספו רמסס סמ. וקו קכסכס לכמ ןיכ | * ערוס
 :'בוכס סיעכט דס ןיכמ סמכ סס סלפת ותיוסס רכועק
 ןקעברזמ בומתיס סןכ רמש ו:סכ"וכו ןיבס סמכ ורמ%ו
 יפילסב לכוס וקכ סל6מ למס סק םדקו ערזְס קרכש יב
 סמדקסב רפסס תמיתל ךומס ולפז דוע (ביו ו*ןמומ
 ידככס'לתויו : 6 ןמיס ןוטסרב וכולכו סלעוס סנ תוכפק
 .ברסו 6רקיו 'פ 'טל בתכס ומכ ךסוס ןפול 615 קרופ
 .ןכפק סורקס וס ךפמס דפ לזו רושיכס כיפלס יפרזמס
 5 וכפולו לכ5מס ילכיסל 'קמיסכס ירכוש ןיכ בידכמס
 קבדס רטכס פוס ביכס בוכס 15 ףיקלס ךסמס הז
 - סימכח ןוסלכ (6רקכ 6וקס לכו ביכס בוכס תועלככ
 תרתוו סלופס .ןופלכו 6לככל 6טפרטו לככס רכז
 תטק סע סוס תרקויסיכ סמס רסוכמו * בע  *דכסס
 סלק רככ ' וכו כלכ רסב לו :קכזמל כרק קיס דככס
 רטפקו י לוס סריחכת סעטכ וכרע[ט סמ וכילכד

 מרס כתכס סע ןיעמ וז ליסב סעטב ועד סוסס
 רתויו לו סל םופיכ יל ספ6 סכוע קיספ לע (רקיופ
 יככ יפעטז רובעב יכ ססב סירמו6ס סעטס עומפל יול
 רסס ימ'ס סוכ ססעלכו רוכדכו סכטסמכ סירמנכ 6
 סדותיו םעמס דבככ וילע וילי ךומפי ןכרק ליכיו טסו
 ופכ סקס 'וילכסו כרקס ₪6כ ףורשיו רוכדס דבככ ויפב
 | סדק 3 ויפ נרו וידי דגככ סיעלכסו סופקו סכטקמס
 מל דנככ קכומס לע סדס ץורזיו ופכ(למ לכ סיטועס
 ויק 6טס יכ קל לכ וקושעב סדש כוטקיס ילכ ופפכב
 לסה 59 ופוג ףרסיו ומל ךפסיש ומ יורו ופפככו ופונכ

 וכיכסס סל ןווכס טפרכ

 לו .סיכסב תיטסרכ .ספעופ ןיסרול .ןי6ס סגינסכ
 :5קכיו *ופעלמ .ןיכמ סכס סיס כה6 לוסיכ סככרקכ
 .יפמוזמ סקס טעמו : ספיכיס רעס לע תיסקרב ספעמ
 "וכו ולופכ עבט למ ךכ רקס :קקסס סיסכפס רדעקל
 פנס סלוני רפס 5עכ ספט סכוכס * וכו טדק לכיסו
 .ןומי תועודיס .תווכק ססס דנככ תורכזכס תולופכס
 ץוק לקס לכיס) *רוקמו סכפ קטעו סלעמ )פו
 תב סרוכס ידי !ע סיכפחס ןיכ רכלעס יק60 ןיכעס
 סיס ל סקלבו ותכוכקמ לע רכל לכ םייקל סימיכפ ךלמ
 ןקוסמ סכנע .סתויס3 דק6 עב ול66  לומעל לוכו
 ,.קסרמ לכ וטטבתיו וכייככ לקלקתי 'ק'תססכו ותממו
 = * ומכושו וכ ךיניע ףיעק סקוס רמסכ ךפספי ויתונק
 - . 'ס לוט 6 סיכפסס ןוכ רכלמס (וסס יקל( ןיכעהו
 .יסמוקקמס סויק תכס וקעסס וקכ יכ סוקמ טפכ ל"קכס
 מתל תככוטס תוסככס יבפ לע תפסרזס סיקטחור ןכ
 - למק .סויקו סדמעס ססל תכתוכס ליס סתיעכמ(כו
 סיטו * קיק%6ס וכוקנוסמ םולרב סז %ע וככקכפ ומכו
 יםייקסו יסמכס ערוכ לע" ןמיס ישימסכ וירכל 35 ךיכפ
 ומ ונזמכ רטסכ = *ר6תס סז לע יכוסלב ותל ןס יב
 טמכסס סכ פלק דכבכ רתוי סרוכל סיולר ויס קל רתוו

 סנפקו נכס .תכק 5 9:0 טןכס (יקו לתוי קיק(ק |
 טפעיו וסומכ לינוי רפ לע ללביו "וכו ץרשס ן ןוזיכו
 ססעמק ומכ סוסס ערזק םקכיו וקפעמ דועעי ול ערז
 .עכוט סלכ6 ק6רקכס וכ סעוקתס פוקס טקכקל 6וקס
 למפס קיס 6%ס רוכעב ןימס רימטכ לדתשמ סכ 0
 ,," 'וככדמ 5כרומ 6וספ ועכעכ םילקר 5

 כ
 יש



 .. = חרוה* לוק |
 ןוזמס לוכקו סללוסנו לודב) קלאס תוסכס ו רז לכ
 עכטס .וסניטכי רש6 וכ תיעוקעס עוכקק עוכי 05
 סניסכי 'פי (לובסס תע6כ 5עו .סיפופוליפס לכל לש
 ץופמפ סק לוקס סכוכתס ספ6 לק 'וכוכתסמ כוכב

 ל-07 הכ . ןמיס יעבר רמאמ
 ףזפה קעקשמ 56 כמ ספונ סיסיט ללכסו סל קיזי
 ץינ6תסכו ףונק תעמטמ סר ומכספ רבר .ךפס (לו
 טוסו סיעפס ןמ סלש לכיס ףונק ןנופס סכ [מתי מפכס
 וכו סקסו לכ6מ לככ סיסק סכלבס סכסו תדלוק לספק

 רססכו * סכ ו םפכו8 עבט
 ןמדזנו רתוי נזמס קד
 קיקלס סמכחס וכ קול.
 סלוכ תפסותל זול סיס לקול
 "וכו סייעבטק תוקכס ותלוז
 זכרמסו סלוקכב וסמלו :כע
 רככ סיכטמק 'גס | * רכז
 כפול ךלו6 .סקויק עדו
 סילבד יקיכע רבכו = קמועו
 ןיכע לע קרכזכס יתביקעב

 הדוקנב והמדו *ם כפהה ןיב רבוהמה יקלאה
 תועלכ פפ 5 םורדצ הששה לעב ףוגמ זכרמהו
 עכקי 5 .עבקת ארש דועבו םיכשמה השלשו
 רשא ךרעה לע ריעהו 'ווצקה ועכקי אל ךותה
 ורבחתו ובש לכל לבוסה חכה ןיבו הלא ןיב
 יכ הנשו שפנו םלועב עבקנה ךרעב םיבפהה
 ררסמו ויקלח תא ללוכ רבד סהמ 'א לכל םש
 * ואסכ לע ךלמכ םלועב ילת רמאו *ותוא

 יִכָבַד סע יכווכמ סכו לכע
 ורקסנ :כע 'פ ףוס" סרוטס
 קולק ספי קמלכפ סיס יור
 קתכקכק לכסק ספי סלוע) תו
 תכ.וכי6 006 0705 לכלכס
 ףובס ןע 5רככ (וסו ףונכ
 "ובו ריפע עפושו יפמ6 לכס
 ונע עפוסו ורמזב יכ * כע
 סם קככ [מפתס לע סוס
 ץקפקס יפכ ףינס רעופס

 וכרמו סלוקככ "תי וכוימד
 = (רזקס רפי סמסיו בקי לז
 סנקו * רכמס ורכד 5607 ןפושכ סיבורק סקויסל סכ
 "ולוקכ סמ כס ולכוי 55 זכרמ ופכמ ועכ יכ לוב ותכזכ
 יכ קמועו כול ךר 6 סייק'ג5 תזינכת ןקפ תווכק ספט
 סיוקס וכטמי סכממ רש6 תרכסמס (וס כרמל סכפמ
 6וסו רכזכס יקנ6ס זכרמסו ךיתק .תוציכקכ ןכ מב
 סוקיו תּונקֶ ועכקי "תירעקמ תעפמומה סרוכק ץיכיב
 וספ5 ז5 וכממ סיככ רתסמכו | = *ותכוכתמ 5ע לבד
 ס%מ * דמעמ ןישו קיסטמ5וילע ךפסי ולוסו תור גסטס
 סילכנומ .תומכ 3 תוכיפ 5 ספ פכמסל ןזק סרוכ ןיש
 רטפלו .*ן6כ ומ ןףכ קכיש סלו ןפכ לכס ן(כ יס 6
 טרפב ס5 סיקלסס ת6דטוקס ניסכמס ככ ל6ומרש
 עבט לקכס ?וסו )ככ ספו יטרפ עכט 5יככ ץוסו
 ןוט6רסמ כ 'פ'רומס ברס לס ותל ףוטת'סילעפ 3לוכ
 תכקב סקכק וילבי6 רוטקו 6 סכ םד"יכמ וכו ורמלב
 וכוקק .וילע רומטיפ.ךילכס סמ 00 לכ5 ןפיו סניסכיו
 סי6פורס ותוס ורפיכ רסס שוסו וקק'זיט כמ וכמע סקי
 וסופלקו סימעפ סברסו יסס ףוב ניסכמכ סכסורמלו
 רומסוו וקכקכ ותכק רוטקי חכ וללככ סלועב ןכ * עבט
 רטפסס סמ תדמ כג ויכיונ טיס רומסיו ודכלי סכט ווכימ
 וכ םיסככ סו *  סנועס ימיס תכק ג רוקשיו סרמסל
 < 9 'פ יכסכ סנ לכע 05 05 51510 .עוכמכ שוק סל ןויע
 סנעמל סנותכ ליס 050 עכטס ןיכע לע ופרק עכב
 רמסמ ויקוד ול 5ע רכד "ירקעס לערו וע ןמיס ןוט6רב
 סיטכטמ פ 'מפכ עב פרס ןווכ סזק עבטס לו :55 93
 * רנו ךמקל קש ךרכו סכיק56 'ס ת6 ספדכעו קוספ לע
 רטפכו ותלות סרוסו לרטיכ רקב וידסס ןעמל יפו 3%
 6% רכד לכל סרסי ךדד סכירדיו 'תזכק [משי סולעפי

- 

 ווע ןיגע פפוטס סעסכס לגלג
 עכטכ סכסו = * תומונעתו | =

 ךיעס ע דיעסו ךומסכ ורע(ב לכסס וומלו ללוכס
 סוכ סכל = + וכו 225 לכוס קכס ןיכו 035 ןיכ 6
 ןיכו סלכ .תופננכס  ןיכ 6נמכס ךרעס לע סרוקפ
 לכ ודספתיו ורכסתו וכ רט5 סלכוסק יק06ס סכס
 סנטמל עכקכס ךרעס ןוימדכ דימתמ סוייק 1ע 'סיקלס
 טנועס קכרעמ סע ס95ס עויתופס קכרעמ סמו ורעב
 6רקו תק ןמזק קכרעמו סד6ק שוקפ ןטקסו לודנק
 ול ."כע | * וכו סכטו טפכ סלוע סימע(כ סודע ספוש
 ופעב סיפונק 05% ןיכ ט5 ךרעס 3ע .ריעקס רמו
 ורבקתי וכט לכל כוס יק36ק סכס ןיכו סידדכ קמפס |

 ספ כככ זק ךלעב ותרעסו = = סקע ונכרוקט סיכפסס
 ונסכמכ סכטו שפכו סנועכ ו3 עכקככ .ל)וכס ךרעב
 סקמ 705 לכ ספ יכ סו = *ןססלט לע רלסכ ךיסמסל
 סוסיספ)ככו ןפול רדסמו :ויקלס ת6 וכ יקל

 ךרעסט ךכ רס5 וכמסכ סידדכ קטסס ילעב ופובק ןיבע

 סמקנמכ ךלמכ 6וס סתוף לכוסס יכ ןיכעס ןיכו סכיב
 ל רפכתי וכרכוט סמ ככעו :  וכו סיכפס ןיכ "וסט
 פונו ס)כ בו תרוכמ סמו ולמ6 \ע קד'גס בקכס סמ
 * 5 ('7 ןמימ סילכו ) קינצ קיפורב סטכפו טלר לע
 יקפזק ןיכענ זמר 6וכ יעכמלסו = * פרופס תרוכמ וכ
 * סיכפס סק תולופכ שבט ןכו = *סיכפקס ןיב רכסמכ
 . * קכ' יבככ 'ז סיכפס ולכ וסט סלועל סינוסכמסו
 תועלככ לעכו = * סירסימ קמלסו ועל םס טלועסו
 636 = רכל לכ ףונ ןכו * סדוקכס .6וקו יעובסס וס
 -* .סיללכ סטסל תועלכ םס סלועב רכז קליכי רפס לטבש
 לככס דכככס לכדס רכז ענמסכ ןווכמ טדקס לכיסו
 ,ז יקטס סכקו וכו לח( לכמ סט יכ :כע *סירנומס

 כוכב



 רמאש /תרחשליי 7
 ןתפלפמ דח6 3ככ ףנקתמ ספ 3 מרכוס לכ )כו
 סלועכ ונס רמו  :סיכומסס וילכלכ וכנקי ויפר6
 סלז קנקכק לע \(שכיס מכ ) .ונכ6 סז תפרוק *'וכו
 סיפנלנק ס!ועו טיכקנעס סלוע זס תופיכקס יקלק
 לחש לכ יכ ןותחתס סלועס
 יק56ק ןויכענ .סי'קקי טקמ
 6וק סכסו ויזילק ת6 ללוכס
 ה סולט ותולכ 763 ןזדכ
 ומיכטיו יסוייקסו רדת
 קןכ'ולס סיכ עב ירכד סזל
 .סולסל )ו ופ כ סמ בתבש
 תוגרדמ ג לכ ללוכ ניס 6ומ
 ₪ ןסכופ שפ3 קחו רכה
 שוק טלחולס 1308 * ףריטנסב 00 דוסיכ סל טלסומב
 סילכפב כמי סנו6 סזו ללכ קמחלמו תויכפס וכ ן מ

 תויכפס וע םיפ 5וס דוסיכ רח6כס סולפס * סילדככס
 תויס סעפ סיימימסס סימרבכ 6כץכ קזו 5 סמו יש סמ
 וקו ךפסל סעוד רכד סקל שי סכוי6 ךעס סק) ןפ
 חליל טס דקל עעוכקסו סלב עוכתס ילכ ךפסתס
 ומ םיס וס ףרטכסכ רע6סס סולפס * בעמ יכטקו
 וכ םכ כמי 1כצו יימ קודבכתס ו6 תויכפסו מסלול
 רקזפ סו סל קז וליספי לס סקוק רמוסו ססיכיכ סילפמ
 60 סמ .תויספססמ כ סיס ןותקתס .רמסכ סכמ6 סזו
 סקיכוכ סולט ספועו סיכפסס רמוס קכ םי סלול סלעי
 תפוזו תושינטס ןפוסו סיוקק תלעלפ סלפי ךרדס הוכו
 374 סחכ קל 2 קיוקס ךלד ןכקי ו סייקפי 55 הז
 וכוו = כע "וכו תוסיטמב ספיצמ ותגררומו גטס כ
 וסחויי סיפנלנס וסויגע יכ מעמל וסכתכס סט 63-
 סכשק קכרעמל סחוי םמפס 5153 ך6* סלועק קכרעמל
 ןרלתסו וכ סטוכס משק לנ9גס ךונסכ רוכויס ומכו
 סלועס תכרעמל ילק סכס סחיי ןכ לעו * סכפס יקח
 קטפס ףיפחק וכ ספ5 סנטס .תכרעמב םויסק ללבו
 קפעמלמ סמ לע זומר .ס5-עק .קכרעמב ולתס וחלב
 3ע םמטס לגלגו | *ץכיפ ומכו סיכ0לקק סקפ וכחיס
 : ולס 6כפכ קו6 ודב ךלמ םממפק תויס) סי943 40 סלוע
 סתותוש ומס ספוכתס תמכס ילעב * 'ופו ןוסתס ספ יפת
 נק ףונכ תיוק סלונע ויטל תנוחמב ורסקיו קופוס
 תעוכת תלכ וס (יס'וכמככ תונזמס רוזס עכמפכ ןוילעס
 לכו סקיטילקי6זע5 ןיטלכו 05 6רקי םזזםק ךרל סמק

 סק 6 רוו6ס תחת וכלי סתכלכ ץפ% יכככ רעו =
 ןופכ 759 .םייס .סטחס .לולסקע סתו !קפקע סיטמ
 ם) > תזט ספקמ סורד דל םייכסו סזמ קנקמ
 לע רתיו .תוקפכ לכומק לולסמס ןמ סתייטככ ףונמ

 ךלמכ שפנב בל הנידמב ךלמכ הנשב לגלג
 ערמכחב רכזנה ןינתה טבשילת *המחלמב
 סלוע לא ובזמר רהזוג ברעב אוה הנו:תה
 םירבדה ןינכמ וב ןפקס 55 םצעה יכ לכשה
 לגלגב ונוצרו שוחב וגשוי אל רשא סימלענה

 7 לתכ  ןמיס | ץיבר
 ה עמ ביס ןקו שכלו ןסכל תוגעמ 1 בסור רועיס
 םכוכ סוס ןישו לופוס רוופס בסור רועיס .תוליכנטס
 .םטמ רקויכ לונסמס קונ ותעוכפ קיסרמ סיכוככסמ
 לודס קיסרמק סבוכ סכוכ 6וסו תו6פס יתספ תולעמ

 יולכס לס לכמ לקוי |
 .תוטלסט תולונע יתפס סכסו
 קטסס ך:סמ תלכנמ ןסמ
 לקו ךנסמ תלכנט .תוכססו
 ותלכנק יפכ 5 לפ סיפרזמס
 םקפינפכ וטדסי * תלסויקס
 תרונ דסי סתכותסו ווכ וז
 סורדל ₪ תרופו ןופכל ןיספ

 סנקק 56 סכקק מ וקירכ* .
 ןוימדל סקוכק יתסכ סילכקתמו סיכמוסו עכמסכ סיכמר

 * ךיכפמ ככועק סוס ספלעכ ןיכת

 לגלג

 לק .

6 

 וג כמז

 :ףומקב יכת ומכ 6וסס ילמ ספכ סת6ילק ושנרסו
 ומכ בורקס סכוימד !ע כס וטפסמו .תלפטל
 סונרתס ןופלמ (וס וש ייכוק לד זע3 ןופלכו וכרכזש
 סימס 6לוכ = * 6ימס 63 סימס סוכוכ סנרתש
 כובעב ו6לקי לטמפ ומס קזו = *ןוכולקו סקיטוכו
 ומת סרו * וכרטז רס6 לולסלס עמ יוטכ ותויס
 פובעו רס6 תווונע יפסס תכותס סוקמ לקו
 ילת בכזו *  ןופכ דכל וכול6 וברקקסכ בסכס ויל
 ךרד .כככס רופעי וילט רסס ןפכיתס סוסו ?רקי
 6וק ית ןטבו "סולד דכל וכממ קחרתספ ותכסמ
 סמ .ככוכ לכו = * סזמו קזמ עכמסק בחור 6וללכ
 םנוכ ימת קככל יפפ רמשיו ומפכ ונקס ספ קול
 | םמממ ספווטככ סיפלחקמס סיכסוכק תטסל ןכו

 מקס



 | 4 "ו : /" ₪ (

 רטאפ | חרותי לוק -/
 טז ווי לכוקכו כסורב סיכיכתס ופלקפי ןכ יפלו 8
 ןומלכ וכימומוקיפס רכסס יקילו("טס רפסכ סופר 6כמק
 לכס רט6 ממס רעס רפסכ סקר וס5קויכ* 50 6מ 5
 26 תשזס סרוכס'ויסלו וכממ רעב סלוע דוסי רפס עב
 וכיכמס ומכו ךכטכ סלכל סומס "'רדוסמוכוטמ'ימומלקס
 תרוכ סמס תרוכ סילעו ילכ 6כומס ימלכס לכ פלי כסמצ
 ( ןוכט קפס ךיו = סלע סימ .סכילוי ןוקרד תרוכ סככמ
 פכ ץימלו יכופ כר סב וקויקב יכ וכרכז רט ימוקכרש
 סכקס ןק מטס עיר יכפ לע םילכמו כוימד יכל עפססב
 .סכץלס .ורכל סס ךכו 'ויל קדובע ידקימ ויס קכסס ₪
 רובע לטיס וכייכע ןיס * סככפו טמס תלוכ"סס כפכש
 יו עכט 6שסכבל סז שליו לוגע תכק ו6 שמס 6וס לז
 סירקו6ס דע קורו יכככל יסחימ סס(9ט6רקכס"מלטס
 "ספי סרעכ תרוכ סנוכ קרוכוירוחט ןקז פרוכ יקבס קרוב
 -קל נע לע בוי לטועמ ךלמ תלוכ סזטס רוכו בסז לב
 ןחו(כ סקו סכלס תורוכ'יכככסו תוכזעס 3כ5וססוע ןכפ
 כוכסוהכזוכ ירמסמ ססש יפג סברס וקולסמ וסלוסולוכס
 סוומ רזכ ורמפו"קפס יגכ בפריו 3דגי ירכלס ןט רכד לע
 'ססויקס סרוכקו טמפל ל ססוימס'רוכס (כמיס לכ סככלז
 פיפ ףוג תרוכ ןיקרדסו * סיסיפ תעד סוי6 %ע סככלס ל
 וזו נדק יפקפקכ וילופכס ןיכל יקכדס ו ןיני: וכ
 קנסל סתוש סיססימ ויסס פל רדוסמ סלכ6 סתיס "למס
 וזס וז סכ6למ ילפכמ רסק סיס ימ ליבסו 5גלגס יקלחמ
 תיטעכ .6יספו רסזוג ל יכרעכ 6רקכו סככ%ס יל תל רכס
 טז ורכז רפס קזופכ ויפלטו ךכו ךכ תעטכ ךכ תיככפ 9
 סלכ ודקלמ יכ רמשו וז סרוכ סלועמ יקי6ר 3 יכ6ס יפפ
 פככו * כע דוסב ול רסמס ירכד סכרק סע וו סרוכ וכלמ
 ררכדס יפ לעו יט פ'ב מ וסיפיכרוק 136 'וסר סז (נשכ

 סויכ 1כ סיעסיב כותכה רוזיכ ילעט וכפל ןסספכ
 ןתיול 5ע סקוססו קלוד קו סטקס וכרקכ 'דוקפי (וקש
 רס6 ןיגקס 6 גרסו ןותלקע םסכ ןקיומ 5עו סירב סב
 לפומו רטופ ןיכק 36 רט6 ר6רקמס ןמ דס (וסו * טיב

 וב סזו * ךתשרקל שכויס יל זוחל יכס סב ית6כקכ
 עו סילודג סינל לע םילפיכ .קומס ןיכתו ןזייומ קוי
 כתכס בפרס רבדכ יוכרכוס 31510 קנס \ע סנ יטספ
 ןמ סירכמ (וסס רוכעב סירב 6רקנו יפתק וס ןתיופ
 תרוכ 6וקו סיכ שוק ג = * ןקיול לעו * ץלקס 36 נקש
 וס ןיכתקו רפפס ספ ןוקלקעו סיכ םקכרוכ סג יכ שפ
 סק ןותלקע ס ילכ 585 ןקיוכ יכ 6% סיכ רעל לודנמ
 סירכמ ךלמ פוס ןיכססו ץרפס יכלמ לע סעטסו ססכיכ
 5 יכיעב רטיסו רוכ ךלמ 6% שקופי רפסכ כותכ (וסרטב
 יכע רפו דינכו ליס ירוכב לכ רסכמ זמר וסט ןסכס סםמ
 ןמ סירכע (וסט ינקק סירס פחכ ץ* כס (וק סב דרס
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 ..ולר 0579005 | *עינר
 "טסכ ודי סלנוס'ע(כ וי\עו ןותלקע (וס סנ'לקק ל קנקס
 * זק ןכורעוסס יכלמ לע לסמ ץיס ג סזס סוריפלו סיב
 * ץ סקס ןמ יוטכו תוליפמס דוכמ ינסס רזעיל 'כ יקרפכ
 ' זפוכל לפ מ6יתרק6 * כ'ע * ןוקלקע טסכ סילככ סטקס
 "כ 'ורכמו רוסס יכלמ תלפמ לע (בכתקל סיוטטכ (יככס די
 שמ כור לסייטומכו = *סלקק סורנל ומעב ויס סק
 " ספינפכ סיכס ןדכ6 לע (בכתס רככו * סככ לש ויתוכויזק
 סלועל סילכמ סידרויס יוק 65 ים'מ6 (וסו דפי סג תס6
 ןלי קטי'סו סול 6)ו רפכ ססיסוקו 3655, סד6ירכמורבו
 ילומפ לפנורנוןוינכי סלכ ודסיו רוזע לפכו רזוע לסכו
 םיסכת וכעדיו רבו וכככשפ סד6 6% כרסו סל 65 כרס
 סיקשנ ערפכ קמוזמ ערפיל ק'לקס סנולפכ סנעמ לט

 סועמ)מ י\ע דרויס עפטס סטפסו ססכ קלילפכ סנס
 וכיעסי 'מפמכו'יטפס ססעפ ורכמ יקלבו כוקכס'6מ דע |

 "ורכמ כו לק כע %ע בכור ס סכס ירכמ סמ טיס ועכע
 ץיסכו" וגו וכרסב םמוירטק בכל ויכפמ ירכמ ול ועבו
 1 ככ לע ס דנקְפו פוקס סויב סיסו מ 3
 "וכסווגו מקס ספובוככלס רפסו' ובו מד(כ'זיללס יכנ
 כד כוי\ עס סירפק תלפמ לע יכ 3[ק ירכדמ וכ רוב
 ומריפס 'יכר םי סט ולמסכ :שיבס ביסרס עכ(ירסו כוקכס
 .סידטוע ןספ סיכ6לטס ןקפ ןוככסז ולולמס 'וכלק לע סז
 כפסכ -?וכמ לזו סכטסל דס יונפ .סויק)ו יובל רוזע5
 תוכפמ יכ סמד%ב קמדפס יכלפ לעו רמפ ןכ 5ע 3(יכל
 וכמפ דע "וכו סיכללמס תוכלמ סע סקכל סיכלעס
 "סכסו סינקומ סס יכ טמטקו סככלק סעט רעוגו קרפסו
 * כמ 'וכו סככלסו םמסס דקת סנ וטוכי קמד6ס יכלמ
 435 לכו .קוספ לע סערפ 56 ב 'פ ןכמלס כתכ ןכו
 פרסל כוקכס זומרי יתעד לעו 51ו סיטפס סמעל סירכמ
 סורטס (ככ לע 'ס דוקפי ןיכעכ סירכמ ילו סלעמ
 סלזמ ליפטס סכקו סמד(כ סמד0ס יכלמ )עו סורעב
 *לכע סלעכב רכקיו זומלי כופכסו ססילעט פולזמס ירסו
 פועמסמ יכ קרי 03 ימ ג00 ולס 'יכותכפ רממ סכסו
 ףיככ לוקו * סתמועל 6סכתמ וילע וכקכ5פ סזס כותכס
 שוקס סויכ ורמ6 תכוכס בכי 65 יע לכד סיק6 'ם
 שחפ ןמיול )ע קקזחסו קלודנסו סקקס וכלחכ'ס לוזפי
 ןמתו .יתכ תיכוכמס סימטס ככ קכסלמ 19 60 סירכ
 ףתוס) תככ יככוכ סעכס יכנסמ רפוקק ןוקרלו
 "ב ורכלכ .סכקס 36 סנקס ןמ סירבמ תולויעה דוכמ
 סר כל לופו יל ןה * קלעו וכרכופ 3ודנק רועי
 תלולסל סזכ ןמרס 61ק קיל רכד 65 יכ סז לע קפקפל
 סו לפ6 ץתעכו *ץר6 יכלמ לע סיכוינע תעפסס סכ
 ןותלקע םסכ ן וקמד 00 רוס ךלמ פלפל לעייפ
 ככתסב (ונפספ דע .76ע .קולקלקע ויתוסרץ ויס יכ

 רתמ ג פ או



 רמאמ תרוהי לוק
 "" סיעסי י'ונו יתזכוככ יכ יתמבחכו ותיפע ילי פכמ ל
 וי זמרט סירכמ ךלמ תלפע לע דועיס רבד כי ןכ יר%
 וילעל6 קזסו כמפמכ סיכ .רמ6 ןוכקס ת6 בלו ורב
 5ולנס םיכקק םירנק ךנמ סעלפ ךולע .וככק כ "מ
 .* רמובו .ויכוסי ךוקכ ץכולט

77 | % 
 0 חכ  ןמיס יעיבר
 ופפוכ + םוקכ ונפוי 63 רט6 סימלעכס סולכדס ןיכבמ
 לכטס .סלוע וב תוכל וסרט .סימסק סכע לע 6
 כו ןיככמ וב ןיכתס וכ'מלב כוקכ 53נו * רומלב סלעכב
 סיכומלקס ירפסכ בוקכ לנמכס קמ דו ר6כתי סו ופלו

 'נופמב ויסכבק יר6פמ ויסש

 וענט סיפמכ ססכס .תליגע .-הבשה יקלח ורדחס* ובש הפונה שמשה לגלג  הערפ לע סכיק 60 טכיסכו

 רמול הצודו ויקלחב לשומו םייחה רדסמ בלו . ל!פכ ויל תעלו סירכט ךֶלפ
 דחאיקלאה ןינעהו + תחא השלשב המכחהש
 'הילויה רפלחתה ב סא יכ-וניא'היניב ףולחהו-

 סינקכ סקסו תימלכ סווג
 ומ רסכ סכהו < רמו ו סומיב
 ןוטלק | תוחכ ךרדי פיכצפ
 "ירכזכס "יכלמק יכס ₪ זומלל
 קנס לט ויוכבל סמוד יוככע
 ככ רטק לע סרומס לגל
 סמוכו סק3ס תכמ סולמק
 . טקסס תלפו ד נככו ירומסב
 2 לה 0 - שעבר כלסס ירת 1 ודסו*
 סנקב .סלוע ,לכקו <: קקוחקו סלולנקו פקק ורחל
 רוכזסל .ןווכ ךי< תוסר5 כ רוסו * ןנוסכ ןקותמ רס6
 רט6מ ךרד 5ע = כ יסכ ןוקרלו דכ וסכ קכבלו סמק
 רטפכ וכו ןוקרד תרוכ סכבל תרוכ קמס תרוכ ףכמ בפס
 פפונסמוגעדיס סמ סז לע ףסומ * םדקש סקכ ישר
 ער ןמיסמ .סיקול תורולקס וב תויסל וככזו נק ם69
 כושי. ל55 תומס 5 עט6רה  בקכ ןכז קנס ומול
 סקכעמ רול ( קככלל 50 )סל ןי 5/1 קיקל רפ6 סיסל
 יפת ם67- סע ומע .סרכקתסב יכ דעסו םמסקמ סו יב
 ככל סתיק טסו טיי קיס ס6 םמטק קרת 63 ןככו 6
 סככפס רוש סיסי סילכזכס תומולמס דח%כ קלילכ טטסש
 סויב ורמ6 3ע עבלרס ירבדב יקוכיב קו - כע רדעל
 56 ןווכ  יפעד יפל סנו רוצו וכרסב ק דוקפי וקס
 *ספעת5 סכוקכס .וזכ קדיקמס ת6ז בתכ ןכט וכרוסיב
 ךוקסי סעממ .ולקפכ וועריו = בע רבו ילקס לוס ןפיומ
 לכ רסקו *  ךיתעדוס רטפכ רעונו סורטס בכ לע ה
 5כטק- סליע ל ילקס ססכ זומרכ ךיש לפסל וכל ןי6 ק6ז
 51 יקלק ןוכמ לוקס ק3סס תלעמל (רכסק רמ6מכ)
 קוקו * כומלב .תולעמ כז (וקפ רוזס בסול וליבבקב

 עבס רול ירופמ  תעוכת ןיתסת סלפק רס6 קזק קלסס

 תופומס .יקפק לכ 59 סרכעב  סיכרסטה סיבכוכס
 סנועכ .תודלוי וכוס .תוטפסס ןכ 'עט סקס עועוכקס
 :לסוטל סימסק סכע- לכמ קלועמ (וסס קפפס סיק ןכבו
 קר ךפנמס | תופינמב וכתטקס תעודי ןיס יכ תויסלו
 וכו .פיפוסוליפס תפדל | לגלג0 תעוכת .תועכמ(ב
 ספוככ וקסרוס סיס * 6כ יס רפסק קמיתחכ ר6בתיש
 וכ .סנעס יב ורעלוסזו לכמס סנוע % ולי לע -

 יצ

 , םיינחורה גיהנמ אוהשכ יקלאר ןינעה המלו

 דסק ךרְככ בכוו 067. לוגעכ
 לע בוק 'פ 'ס-רכזט וזכו

 קמ .יסככע .רוכקב . .ור6
 שמס .רמ5 סדוסו הל יזכבע , "
 5 :לככעכ ירבד וסופיקסס 5

 תוסעיל .וכרלס חב (ככע  טעמ זמרב וירבד ושעי רשא ואסכ לע ךרמכ
 זיפ לכ וככז סיככס) סלוגעכ עוגת ילבמ ותוא ידיכמה וידכעו ותלוגס לצא
 רעו ילטכ וסכוסכע סז כדויכע םילגרגה גוהנמ אוהשכ והמדו * ונממו סהמ

 ןוימדה ןיכע ירחכמס 'סירפס ףלמב ==
 6 - תויוסנכספ .לכמ הוה =

 < = בפ .ויתוביכס לעו ךלוה בכוס סו לונעכו ו תילכת
 םיכוכמ. תוייסנכט ינעב סימלענס סירכדס .ויס ןככו
 חסכס יכ ילג6 קפס ןיסו * רכסק רמלקכ ןיכתכ סיזמרכו
 וקש דכמ קנת ףופס סרוקו קמ ןוככס לוק קוס
 המפמ סג סו ססב ןירוק ןכ יכ ברע ןוסלב רסוו 1 תלת
 סוסממ . סטוכ 9וסס .* סטוכס םטסכ 3151  :סנעס
 - תופומס .רוו6 עכמלכ סורדל ויטחו ןופכל וינס סויש
 966. * סימט תכסבמ רעס קס ל כרקס.ימל .עדוכב
 סניסכב רט סלועק זכרממ וזכרמ קייטנ רוכעב סטוב|
 בלו = >:זברמ סכוי םמטס 6 9םוככ לגלנב 6לקכ וו
 כו קמכסספ* וכ ומ ינמכ םדקס ומכ *וכו ייסס רדסמ
 תופלקפמ תוסנמכס ספו ורמ6כ סלפמל כפכ סז תמבוד
 סג וייט יטינחכו כ ים ןוט6ככ סו ןיעמו וכו תוכומז
 וקקבח יכ ורמסכ 'כ יש קיטי0טס סטלקסכ יטיטסבו
 ותקכסמ תרכקמ .סככי5 ןוימדכ 3ע סותיבו טוערפב
 סקילטוס. םטקמ סירבה ופלקתק 6 כיל נלנק כולסכ
 < וכו סייכסולק ןיסכמ 6וססכ יקכלכ ןיכעס סמדו : וכו
 סדקמ קמ תריקכמ טלמקל לכוכ ךיש ךטפככ כמ 66
 ורכו לוע 6כיו רכסק פעד לע סוכ6למס תוימטבמ ג רש
 יכנס ויטפסמ ןרש ןפכ+ + רפפכ תומיקקב וסימהב
 םייקסנ יקלגס טפטמכ לכ סעוכת סל ןיסס סןיכסוכ
 המלוט סממכ ווזנע (וק סיסי סזס ילוסס יפרן:סכמ* יכ
 86. ךלוטק סמ רט ותופ לוטה ךנווס תכוטקכ [כ ימ
 פ6דוקה.-סעסז תלוזו ל נ5גו ך6למ566-%כ תויקוש
 | וביסס וכיטס וטו וכו ספינה םולחכו 67ןכס [פסב
 .ןושט קש. תביזעו קמלכ נומ6קו לס סו רווכ ךלמ
 :ןכיכ6 סקרבקמ .ןויצק .סז סיק.6טפ ך6 וילע ךכוכ

 סררכתנמכ



 תדוהי לק
 ומע רכדיט טדוק .קודסשסו וקנ6ק 1ל טללכקכסכ

 ןוכר טקכל כסו ויפוטקס סימס וע רכדמרס(ו סוקעכ
 תוכמ מלטסב לסוס ןיכעו "כ - "וכו ומעמ סיק56ס
 *וכקשו ססמ סעוכת ילכמ וילכעו וקלוגס לע ךלווס
 טק סנ סיקפרפס וכ (וס

 חלר 3 תכ ןמיסס 'יקיבו רמאמ
 .1נ)נק יכוכטכ סו :'וכו קמפסס ילול טי\ פו לילש סקמ
 לכוומס סוטוכס ולנלגכ ויכרכסכ טומטס לגב ףוס י'וכ
 לספססו סיוסס רטסכ ףוסוליפס רמ(עכו יקלעמל
 סורכדס ץיוס רכזכס ולגלגכ שמסס .תעוכת עס

 שוכר דימתזו ךלוס סלספסו
 תריני רפסיקוק לפפק :כוע זרונפב תוארהל ךירצ אוה וכ הנידמב מב  'נקנסס רולסכ ומוכר ומילסי
 יסכל סכמ6 * סעוכק תלוזכ
 קמכ ספרמשמ ירקוס לוס
 סקוקופסכ תכפל ועעומתי
 יב << 3 ץפס ורכד וכ

 וכי 'ןכו 'קו6רקל ךורכ וש
 559 = סייס  ך5מ .יכפ לו(
 * םייחבש ןטקב סיכלוקס גל נקו * ופכידמ

 * ויתולעותו וארומו

 ב לכ ךרכקורתוכלמ דוככ
 'ובו ט לוככ סירפסמ סיממס

 7 לוס .תסכ :ו6ר)פ יכפמ ןכבו <

 ורקע יקלקס ספויק3 ויקס
 סוספ .סדלס רטרפבו  וכממ
 * דככנ יכס רבדמס יחס
 ןכו י'וכו :סיכפס ןוכ 6וסס
 טספקמס | יקללכ ןיכעס'
 ןיכ = ןכורס סוס סלועכ

 רכביו 156 ריכנו ססיכיכ
 :סוזניס סמ יפכ 9
 יסטכסטו :ססמ ככרוטכ .ךויקמ סולט תויסל וקמכסב
 תומוקמס .ת6רוס סע ס\עמ)  סזרפכקב * וכו 6
 וקמ6 ילס6 *'וכו לעפתמ דוב ףכויכ לע רפכ 6
 רתויס 3ע סזס סמולסןיכע ר6וכ סטול לכסמ סזס מסספ
 וו3ע רפ6 -סיכפסס = יפנ .ילכסמ ירי לע .?עפתפ
 יטימסכ רסכתיס ומכ ס6סוכ 6וסו סז רחש סוכ ולכע+
 : "וכו ויגע סיטכס .סיכפסס סיקפול 60 'כ מ
 סוכפסס תבורמ ידי עט 35 * 'וכו ןמזס סתו6 ס3כמו
 ר6סכ סיס 59) סירכוכה .סיופס .ספכמ ןמזק טיח ססש

\.% 

 ותלשממ הנממקלח לכ לע האריש הנידמה
 גיהנמאוהשכ והמדו

 לדתשי םיכפה ןיב אוהש מחלמב ךןלמכ םייחה |
 קרמכחהו דיכיוא לע רכגלו .ויבהוא ריבגהל
 המכחהמ הלודג ילגלגב המכחה ןיא יכ תחא

 רובעב סתלעמ .תלודג ךא
 םארוב םאיכ םלכי אל םייקו ךז רמוחמ םהש :לככו :סנלו סנ6  סיככוסו
 םימשור לעפתמ םשור לבקמ דמוחמ םייחהו לע סילומ = * סוק(כי ריק

 םוחו רוקמ .דימח ןילע .םיאבה םיכפהה ר
 רשא המכחהיילול ןמזה םחוא הלכמו םתלּוזו

 ןימה ריאשהל הבקנבו רכזנ םהל .המכחתה ."דכעתסמו ףלכ סעעל כ
 החירזהו לגלגהיבובסב הזו םיש-אה דבאהב : ותו עו קל רלסימו ותלסממל
 רמאו הזה רפסה וילע ריעה רשא העיקשהו :ק6 :נוסכמ  (וספכ .וקמדו
 תצלא הבקנהו 'רכזה תריצי ןיב שרפה ןיאש 56 סזכ :ןווכ"'וכו .סייקס
 *םרתסהו המ םירבוא תוארה ןיב שיש המ :לכוו לפס טליעק פגקנס

 ירביאכ 'כקנה ירביאש חותיכב הז ונראיב רבכו
 "מאשרמכ םינפ לא םיכפוהמ םהש אלא רכזה
 םינפ לגלגה רזוח םשאב הבקנו שמאב רכז
 ?רערב ןיאו גנעמ הלעמל הבוטב ןיארוהאו
 םשאו שמא 'ויתואש רמול הצור עגנמ הטמל

 "מדקהה אלא םהיניבְןיִאו ןה תחא עגנו גנעו :סיעודיס סיכפסס 'יקפסמ

 *א לגלגל העיקשהו החירזחש ומכ רוחיאהו :סקו> רטוקסו רכסמס וה
 "7 7 ? בושו אוצר רנחנַא ונקוחבו רקוחב :תודפ6תסק .סוטפ רניטסכ

 פוסיכ \פ סכ בכיתמ ףוסר6
 יןכו םרפס ןי6ש מן ויביוכע

 בותכס סמ רסכל סוכ וקכוכ
 מכ רכו = 19 קריכירפסב
 *ופוס ךיש ולוקל- לכ 'כקכו
 פכזסו סכקכס ירכלכ סריניק
 'היכיכ טרטסס ןילו לחי סיוט
 סכקכס ירבי6 תויסכ יתלוז
 1ע רכזסילביסל סיכפוסמ
 סמ פוותופ ךופיס תמנול
 סז לע ץינקמיתי6רו סמלו
 י ץוקבמ ורכי סו זס רמזמ
 וכ 6% *סיכפכמ ורכי לוו
 וכל רכזל םמ6 .סחוי ךכ לע
 שכ תקל (תיכ 0פלסבס
 וס ירסו דויכ סמק ףלסקת
 וכ קפל סטו שיק .וקכ
 כפל לפ סלכ 6כ ףולסב
 .ןמכ לוס ילס עכ 67 סתיב
 :ןוקוילכמ קוסר סז לכו "סל
 פעידקל קר ןווכ ל יכ
 ול ףרכו = ןרוחילו תויפוזה
 פוופ 'כ 'פ סט רקלכס רויכ
 .ץיקו : לוקו סיכפ .3נלנק
 'וכו נכעמ סלעמ5 סכוטל
 ןמכ6  (סרנס :?יס .ךכס
 ופכ יכ ותעל יפל וכייכעו
 םיכפ סליל לגלגק תלוחפ

 טתויס סע לגלגק קסכ קק6:(וס קעיקפו ספירזכ רוקו
 .ססורז וכ ססויק וביל ךכעכ יכ וכסכמ וכקסכ תפלסתמ
 פכוסכב 6ל סטס ססכ רט6 ווקס ךלו6 יפכ 'סעיקמו
 רע רומק טס 6וס סרוזימטכ בנכ ררבד סלועל רס6 וקכע
 .לומרכס סערכו סכוטב סוסי ןכ ףפספמ יקלכ דס ןפו6
 ספ דנכרעכ סוס ףופסה ןחבי וכ ענכו .גכע תויתומכ
 יו דרמאכ רוטגס בוטס ומנע תכיסככ לכס ויס
 30 וקרוקכו * 769 בוט סכסו סטע רסס 3כ 6 סי6
 רכזס ירכי6 כ טג סו ןיעכו * קוק כוט סכסו ליאמ כ

 תסכה 2 %)9 3

 "זמרו



 רטאש | ..תרומא.לוק ,
 ןק ןס סטו שמ6 | תויתו6 ךופסכ סיזפלכס דקל
 תכיקב ספ פויס סע סמנעב סיוטְסו סולק סי
 *וכו סטמל סקס .סילכ 05 מלו :  וכלכו 66 ךופסק
 ופקסכ ופל שוסט 'ס 'פ וס רפסס רמ[מ רכבל ץתעב

 י הב "ןמיס - 'עיבר 27, 7? -

 הפכ .(וקש טנסי סכיק .דנככ .סיזינעס| = * ענה.
 סלק ונעו ןוזמק יקי לע יכ = *רומשכ ןווקק ינכמ
 ינטקו .* סיוילע ,יכט וקטלכ קביקק סע ספ טס 5ככ)
 לנככ :סיכילעסו = * תונעויק .תוינכה סט  םינעוי

 יכס סוזיפע יכטו סיזעול יכט
 ןופע סיכינט ינסו סינעוי
 ןימכ = ןכרע . סכירְמ .ןיעב
 יפפס קרפל גל7ו 'למסלמ
 ספ בותכס סע סמל ףרכו
 סע ןיפרטכמ 155 תנקמ
 רכו 036 .תרומס .ול5 8
 כס קז לע ורושיב סוס
 סספ סילכיפס לע ור
 סקו וכו סולקסמ עמל
 תרימטל סיכירכס סירכו[₪
 ןוזמס לכ רפינ דככב פיפ
 תוינכְכ | ןיטס | קריפס
 קלעמל וכרכזס וקכ סתלוו\
 םיכ .דועו ורממ 6
 'וקק ע סעעל סט ירכיפפ
 ובלליכ סטו וכו לוס קלוחב

 לע'ורקהמ הטמל םהש סילכי5 כ ירביאב זמרו
 םיזעול ינש רמאש ומכ ץבראה "יעבטה יאצומ
 ןאשע םיצילע ינשו םיצעוי ינש םיזילע ינשו
 ולא תצקמ המחלמ ןימכ ןכרע הבירמ ןימכ
 דגנכ ו או 36 תלוית 365 רלא םע ןיפרטצמ
 זרז םיקודא םלוכו ולא ןיא ולא ןיא סא ולא
 קרשקי = סאו וככי* ככ ורמגל ןבומ זמרהו הזב
 לא םייח ילעב תרוצמ קפל רתררפה ראבל
 תאזה המחלמהמ ותלצה ןימרוג ןהו םיכפהה
 תאז ותלצה חתיה אל תאזה המחלמה ילולו
 לדסו 65 םידקהו תוריציה רדסש רחא הז לכ
 רמא םייח םיקלא חור אוהו בושחה רכדה
 שלש חורמ חור םיתש םייח סיקלא חור תחא
 ץראה רכז אלו םיממ שא עברא חורמ סימ

 ₪2 יכ- קיחפפ. לוחעק
 םלוסלת | קלְקְק | סקכמ
 ספעעל רכזומכ .תוריבעסמ
 שינומק :ןטכס וו56 = ףרככו
 ןככו .סכוחק .תורתומק קס
 לכמ ופי ו עמ.יכב ומיש
 יוקכ תמגודס .6וקס .יוקכס
 ןפסע רקלט סמוי לוסטס
 לע סחוס + וכו סכירמ ןימכ
 םירכיק יעכט = תויכפס
 לק6 לכ טסיקויכיקכ ססס
 רקנכס ותלועפ ךרוכ יפכ
 לק6ס סמכו = * ולי לע םיל
 .סע :ןופרטנמ 156 תכקמ
 = .סתתכסס לע סלוס וכו 6
 < סמ :ךרק לע סדמץתקו
 59 6קספס .ש6רכ סידקסט
 לע .סיעכטק = (כומ .ןוכפ סירכקכ .סריכי ףפס קרוס

 - וסוספו ספ רפ6 דככס ןפ ס/כועס .תופולס - עברפ
 < 36 סתיק וכעע יכ ץוקס סוקמס 3602 ךל 'וכו סל
 מרקט רעל רירכד סקסו :*סקמשו סלול סוס סוקקמ
 וקנס רפכ5 קטקימ תויס סע 5)כ ךרדכ ןכומ קב
 "םיזעול) דחויקק זטרס תעדל .רק(ת וכ סידרפכמ
 ןיכעמ פוס ןכומס פלוכס זמרס סכמס סתקפוזלו סי
 <: סזק סכועס 36 ןווכ ספיכ יכפסס.39 סיס ופעבס ךרומ
 | 306 סלעממ .רכזומכ סויס ילעבס וכייכע רקעט ןותחתס
 , םייקּכ ירכישסו 'וכו סייסס ןיקכע 9וקפכ וסמדו.ורמס
 ןיכע ןקתו סככוכי סייכפסס סיעכט דס תורסכ )ע ולס
 וירכד לכל ככרומס ויק וכ ךסמי ןפול לע סעויכפס

 ספל תקולסמ בטספ סעכע סכירעסס דע ו טס
 ילולו זתלכס םימרוב ןסו 68 סייקתסל ספוסס סימש
 ןינע רושיכ 5 רכסס דרי 30 תיק סע סכקו + וכ)
 ועכע 6וטש 636דוע 6ל) ססירכסו סיועולו סיזילע
 * ק360 סיקנפק יטרפ רפכל סשקי יכ םוכ 6לו סדוס
 - "ורכזומס וירבדפ סע ןפולכ סספיל וכק6 סוקמ סכק ץע
 קופתפסס סוקמ סליס םילביסכו ורמפכ סדקמ סמ
 סכיקו סעוכ דככו טופ לוחטו תוכעוי תוימכ וכ

 םיכ סע סעוכס דככס דנככ סיזעו3ס סכס יכ זכו קכמ |
 כי סעכס ידו לע ירסמ | "וכ ץטלקתפס קמוד(ּפ

 יִכ | ?רווהל רמוחהו ףוגה אוהשינפמ

 ףקמ דנט סילקסתמ סק כ6 קנ סיברתמ סופלקתמ
 ןחכקכ קול סז ודני סיקְכילקַס ןירכל .לככו = * כו
 ףרע  ססיכיכ \ סטמיו סתנקכ ופרטכי 01 סהיתויכיס
 לטקכ סידז 5תמ סלכו לז דנככ .סזו קז תרומת קז םסיו
 6% קל נוי .סונט ןי6ט דע ככרומס לכ קלעותל [ימף
 פסוקס יק%כ ןיכעס ךכמ סח - *סכירמ ךוקמ
 פספסו לכ < * תוטעל \(ולפמו סיכפסס ןיכ רכסמסו
 סריכו.רפס עב םיככ סו - כמ לכ וכו תורוכיס ללסש
 פשע ורמסכ וכמע ןוספרס .קרפכ :עוליכיס רדסט ממ
 < וטטעכ'וכו בוטסס רבדס.רדספ רחש וכו סץיימכ וכיפס
 ךנוס 6וסט "וכו סוכע םוכ סותפ סייק סיק3ל קוכ קס
 ףטוכס סע תפ6 05 פוריפס רפעה ןיכע סס סכומו
 * תחת .*.סול סקו קולפוכס פק קכס רכז 65% * ןקמ
 . יוסטב סקל ףכוס סוקמ יכ :סורדו * ןופכ * ברע * פרופ
 פסס דוסמ טעמ זמרו ורט6 556 וכ רדבקסל (כיש
 < 9ב9נק .תוטק ינט לע סתופ רבי סטו 'וכו לבככְס
 3 כיס וזכו רכו וקל .ספ לס ומתוק עבוטכ סימתפכס
 "כומסס וורבד ורוי "'יכוחויוספ'טוססו ףוגס 6וקם יכפמ
 = * סכוכס סקיס סדכל סיכיתסתס .ודוסיס לע 3 יכ
 פילכד לע .סריכיס רפס .ילמ6 ר(כו ךל ךולק כ
 .?כ רמלעס ספכ5 קדכי ןכ סו ךיסו כיס ושב סיכנונש

- 



 תה 4 ש

 רמאמ :תדוהו לוק
 6 סלכ יכוינסל ,מקסו ףוס (וקפ יכפמ [ר(ק לכו 65-
 ש50 מהול לכ סלע וכרכזס ומכ:סבוסס לב0 : לכ%
 לכ כל רכב לכל ולוסי סק ם6ו סימ ריו6יכ וכו תומ6
 ופפס .תוזפסו .ויפודוסי וככלמ .ותנרדמ ופכ (כמפ-

 טלר 3 חב ןמיס "יעיבר
 רככ) פוסוס וסכו וסת כנסו קקח \קקש מלי ךיס ייקממס
 ןכ לע ןופ(כס ימווסק 5עמקכ וסת יכ לקס קזוכ ר0כתב
 לסל סו ילטלפסמ ייבסור' יסד וכויכש יקל וש [ 5 יכרו6

 52מרמ5 "מב יפוסוליפס ד רסזו'סטמל ס-שקלמ
 טוססי רככו סלכל יפתוטט '
 סלועב פולוסוס יפרסל 4
 "מכסס לעכל עדוככ וליק6₪
 5ע סרוס סז יפל סכְסו יש

 וכיטקסכ ץכ6ס טעטק סעש |
 'י(כמכס שודוסיס לע וילכד
 6שגודו ןוימל סוול וכנ56
 תופכמכס | רכי = עודוסיל
 דק5 טפסמ-יכ ססיתובלדמל
 ומוקמ לע םיפ טיס סלכ עט
 תוכיטסו סלעמב :ופברדז%
 קז ךרדכ קדנימ דע*רומ0כ.

 למס לע רקככ כזומכ ע'קרל

 יעכמלכ לוכנכ קככ יכנס .ףוג הזו ישיא ףוג הז םירמוא לבא ץרא םלכ יכ
 לכזפ וקכו ירקקק ריוס ןט -חֶוְרו םימו שא תומא שרש םידקה ןכ לע יימימ
 סוקמה וקול פימטכ למל \שדמקר חוה תווה) .סכיקלא חור םכידקהו
 ה ו וכעי סטפ = הרבו  םיינחורה .םיכאלמה םארבְג הנממ
 יעידו בלפקו רטלק טס" רואה .הגרחאה תרינחגרה תושפנה תורבחתמ
 פוכעב סרקס. רודכ 99קכו 5

 תעד וטזו + כמ תורירקה. ל ירו רעב רשא סימה רחאו גשומה
 סעכויש תיפפככ'פ עלו רדוה אל .ןכ לע סיפוסוליפה תשקה םתגישה
 דוע  רכדכו וכרופש סכסס תצוהש .רמותצ רב רמאוש רשפאו םבהב

 "ו ."ש יטיקקב .ופודו6 לע םבוקמו .רירהמז יברעב ןירוקש קררקה רודב
 ומוק סיעכ הלֶקִס ורק6כ שאה סוקמ .וירחאו םיכעה תעגה זרילכת

 ןמ סיס לכס 31 וטכלפ סש
 ?פ6 רפעס ל כס כקו רעש
 < *'זכו ץרל סלכ יכ פקס 5
 ו ולקע ל סוסתץס לב
 ףוג זירו 6 9כ6 :'ודוטיסר*ם ויש ופרטככס 37 ץר6מ.
 :"ילקס ןכ לע יככרומב ברועעס דוסיס כור יפכ"וכו 6.
 'וכו םדקק פול (וסו"קלעעל וכיינע וכרכז רככ וש ₪
 יבקולס קלק ₪0 ןמ'וכייטכמס ד יסיכטכ 707.70 לוח
 רכזכו וכו ס קוכב \פרקכס ויכסורקולוכק פדקס קנס קו
 טס סנט םיכ6למק ןיכע רפכתס ספוג יס קלע וכיימנ-
 "ןטפכס ורכס סבוייכסורקקדק םגק ן 19רבכ ותעהל.
 ימיקסב ורץ ןיעכו לרפסכ כסכל ספיככוכסי ויכקולק
 קכדפ רטלכ ססוממק סלועו וכ(לקס סלוע סוסו *יפ
 ורמלל ופיב קוסינטומס ריופסורסו:וכו חוכפ וכיספכְס
 קורל :סו סומ ןיכ לודכסל גטוע'רקקו סורמ:פול סיתש
 סכועל גטומ יפלכ סוס יעסב וּויָה סעטרכומס שלקש
 תרז סכ סכז ןיע \ס ול (רכפ מ פרי וקכק ספש ופוקל
 בפועס סזס ריופס ןיכ לירכקלז "ג ים עמל רכופ ועכ
 רוזוול רפת טלקס סורל םסי נפומ יתלכס טדקס חור ןיכפ
 "ג ורמש'ולוכל [וסי וכו ימס וירק(ו:זכיפ ועכ םפתס וכיפ
 סודעס וכיבר ןוסנס ושוכעס ל סו כרק רככויקורט סימ
 %כק סלסלקשס ןכ פוטעל לוכו סדנ רפב לוכיככ 3
 קטמל סלעמלמ רדס לע ךמעי סוכסו"סיע ופעכז וופ חו
 קזק'ווק ןמו נסו ליוו ולכל לקכ סול כז םדקס פולע יפ
 ןמ קלעממ סיכוילע ,יקד ירכל סס וש לכו םייק סי וקכז
 קס סורמ סימ ולמפכ 200 רוכזופ סמ סז לע רויזייעפס

 "מס 5ע ותכוכ תיס ופיעוזכו טיכו פפרע וסכו וספ

 . עיקרל לע; רט סומכ רועאלא ברע ןושלב ותוא ןירוקש יעבטה
 וס ז-וכו ם6ק םוקמ וירס0ו
 6 עברל למ? סע רופיכ <

 סיקס לק6פ סכוכסו סועמ | רש%כ
 ןפפי לי יס יסימסכו וכו יעכטכ שק סוקמ (וס ירכוכט
 ודוסיב ספוכעטפ קפספ 05 סזלו ורמלכ וקו6ילמ לע
 .ןכעטי רש 060 סליעכ סתול עבתקו ?כיטלכ ל עבר(ק
 לפס יפכ סיד ומיכר ןופנסו יובוסבוינעס 060 ססש
 סימס ןמ 050 םדמתס .תורספס לכס 6 בילקק סריכ*
 מב תעדכ ירסס"מס ןמ לס זיכוי ךיל קמפ % ורב
 ילכיכ םימע ₪5 םיכוקמו ךכ תוטעל ןפיכ טעומס סדק
 קילכ 6יקבס .תיכוכז ופופמ רוקט .תיכוכז לכ .סיכמ
 0 לסכס זומת םריכ םמסב וכתוכו סימ ו6%מעו זעלב
 יכוכוס ינכל ביכס סופספ לס סרועכו רכבקמ סמס
 פסכוי (קש סיטמו .תיכוכזכ לפ6 סימס מ ₪6 (כויז
 וקר סנו * כט * רישכמו ולכס ןמ םופכווק תוכוכיכמ
 פסטמ ופ לע 030 מול םרכמס וכ(יבי יכ.כ) סופל
 לקט רמוס קעל ע 055 = סירכהס ורמ(כ ורושיבו
 ומוקס רסס רע6יירמ6 סו פוסיכ סלקקרודכ לכ6 ורכז
 פס לעכ תטפ יפל ך6 = < פ60סוקע סיסי סילכזנס
 ממ5 .כוקב ומגע 6וסס קרפ ירסס ןכ רו ל קריב
 שיפוט .סיכפוקו לוככס סכ סט .ככסו קקס סי 6
 ו חיכומ סירכלסו רכו סרט יכ/צטו םדקס .תויקו
 לןמייכס לכ סיכול סיופל סכזו סקד סכוילע פ6 סתויס
 טיפה קמ-יכפש סטיפקס וס יס םיכפ לכ לעו * סלט
 ףכיפמקו סריניס רפב) תומכסמט ועטמ ופ לע רו6יכס
 טס .סיכפ סופכ וכ ב םיכפמ וקנכס רמו(ק םעד לע



 תרוהי לוק
 (סכ סכ בכסו קקפ סיממ 6 עכרפ םרפכ לכי 6
 ₪60 לע "וכו םדקס עויחו םיפרטו סיכפו[ו דוככס
 רווק'וכו ס.ק6 סולו 5ע סירטוש רפ(כ * וול כ תיעכטפ
 סלקס לולכ 6וספ עיקר )עמ רט סיקב רט ל

 .יעיבר .רמאמ
% 

 | י'תכ מיס
 רפיוכ יוכטכ ללכ קסע ול ןישו דכלכ וקויסטפכ ר6תו
 וחתס .סרוכ תלכק 56 וכיכסלו = ופוימוכפב פימכעס
 * +וכרקכ ןכוטס :עכטס סו סטעו רט6כופבכרס לע
 יכטפ6 יט רמול סכור * "וכו רככ סיסמ 050 סוס ןיסו

 לע סקירכד ךרע ךרעו וכל
 קורו קוספכ סם לכוכס סיעפ
 סימסוכפ לע תפסלמ סיקש

 ןוססרס | רקסס | וכ סכרש |
 תענה סילקסל טז

 רוכזקל ןווכ רס6 %6 וירכל
 וקתמ סםע  סריני רפסש
 ו3לק סירכדס יכ וכו סמ
 ןווכס רטפ(ו * ויל סיספיתמ
 ויק .סטינפמ סעט תל
 ספכ םייכס סקס סיפ
 .תטנול .קז סיק יכ | יסיש
 ןוט6לס מס ככ סקץירש
 קככססו 'פכק פוכ (וסש
 "ולוכס 9כ תיק ל קללוכס
 .36 וז סעטס ליעות סו סעמ
 לק ך6למ (כעכוריכזור6

 ינפ לע תפזרמ םיקלא חורו לע םירמוא רשאכ
 ןושארקר רמוחה ;רלאה םכימב ונוצרש םימה
 ו[פתב ךיאתהש דע והכו והת לכא תוניאילב
 םיקלא חורכ ותוא הנכו ותוא כבוסה םיקלאה
 רתויבץוכנ ןוימד םימב יעבשה רמוחה תומדו

 וותשייאל םימה ןמ הבע רתוי אוהש המ יכ
 טיקזה םהש "ינפמ ויקלח 'לכב עכטה תולועפ
 :וכ תוכאלמל םא יכיואר יצראה ףוגה ןיא יכ-
 רמוחה לחשש 'םא :יכ תללוכ הניא הכאלמה
 רבדה יקלח לכ ללוס אוה כטהו ויקלח לכ אלו
 בז :םימה'תנוכתב 'רבכ היהש אלא הווה ןיאו-
 .אוה לכא ייעבט הוה ארקי אלןכ וניא סאו רגנ
 -לעופ עבשה ןזאו ירקמ וא בככרתמרוא!תוכאלמ
 .רצפחב והרו!צי סימה ןכותב רגדועב אלא יב

 "יעבט סיוס סמוע ווסתסל
 ךכרתוו םרמקיטכ קל
 סלח תיס עול :קכור קלחק
 ךןעיוכ ירנכס סיקכ זמ3ס3תיו

 יסכ | ויקלסכ :לוכצל  לכוו
 :ןופמרמק תיעכסס סלועפס
 .3ומק 36 וכיכסס \ ויכפ לע
 "בכרקמ ו6  יוקרומ

 : =< קמ סע :סומ תפילכ
 פלק וס ססקמפ = יכסמ ו6
 ןןו תומיפט לכו סדמתס5 ו
 :םיפפוכס רבדק יטפסמכ וב
 יפכטה סכ6 | |* סלקמכ
 :וקלוו וכ'(טויככ לעופוככיס
 :ןפרכוכס ססוכקס לע\וקויסכ
 ימיעס . תכוכקב 'רמול .סכול
 "טמת רפ0כ :כק[ה לבכו כז

 תויסל תויסילמ יתט 'סטוש-
 י.סטמלו סלצמב תורפוכ 5
 ידכמ וקויספ * תוכיפ 53
 לכ רדעכו ללופמ ופכע
 -כזכתיפ מכ ירקמסו תורוכש
 וסכו וס כ"כ יס יטימס
 "סככססו לעסק לכע ןופ6כק לקס םיספיקמ סקיכמ
 55 = >> 6ימקילו (ודכ :םולקכ6 סנרתס ומכו וכ.למ6
 ךןכו * סרוטס לע וסבו רקס 3ע וסת סריפפ ןכמלסב
 -טיטכ(:תכק ובטסילככו ררקפב כ "ם יטיטסבדירבד ורו*
 רנויספ .ווככ .תיט6רב סטעמ קלחתכ םורכזכס סימה יכ
 ךטחכ רוכמסו .סרוכס רדעסכ קככוולמ6 דע וכו ₪
 :סככסו םוכיל לקס כוךיפפסס דע כ * וקכו וסקמ
 .לע תפסרמ ררמשכ = ותוש ככוסס = תורוכס תלכק 56
 רכפס וס :וסול יכסיק%סורכדתוש סככו רסוקסיכפ
 סימכ יעכטס ירקסס :תומדו *  וכוכרכרכד לככ לעופס
 יעכטס רמסס וכ רמל רט סוס ןוימלק ל סעט פס *'וכפ
 :(טוכו ךלוסס וקכ חויב ןןוככ ןו'מד סז סיזט רמו ס'זפ
 עכטסיכ * "וכו עכטס תולועפ ווקסי 65 :רושיכס סט
 וכלקכ טלפמו .עקוכו סלופסיק 5לרכ לעיפס יקל(
 וכ = ג סזמ עכומס ויכע :פבסל וכממ כס לכ 6
 סכומת ול 2% קל =" לכו קפלוכ .סככי6 טפט

 ו

 :סטקפי ויקנסב עכטס קפעפ :ספקתי וכקתל רפפשו . ססקפ 5 :השקתךךכ ראו
 --. :ךיכוספ < = סע "הזל המודה לע רמאו תושקתהל ךרצוהש המ
 רנשי רניא רשא תא .השעו 'שממ רהתמ השע
 ישפתנ רניאש 'ריואמ םילודג םירומע :בצחו

 :סוקכ 51 סרמש ןיעכו וכמע
 דטרקכו :ןופסל :סויכ ::ריס
 וסכחס :רכל יסיו = = יכפכ

 'רעס :רפסכ :סככ 5ע'ףיטל |
 ךונע 56 ותלוז רוע רככו מפ 1 'פ'כ רעט סימפס
 כו 'ולוסיס .רפסכ '93ו סיזכ לסעכ וללכסרמסס תויס
 וכ ופוקסו :ךולס .ןוכ .סויעכמש סומספ יפפ סול קכסק
 ךץופפיסכ סימעפנו  סורנכו סודרפתמ :'סעכטב 'סס
 ויוני ךכופל סיטקכממו סיפפקכו סילכפפמ לוקס סקכ
 יווקקיט דע וביקכמ  תכווכ ססכ לטשבכ עבטס .לעפיס
 לקסו לסל לכל וזכס סעכט לע"ימטבק סישוכטס וכממ
 "פודס לע מסויכע ךורס דכמ 5לו וסוקס דכמ 55 עכימ ימכ
 סרומקופכ ןכלרס תכס סמ פל וכו םומע זקתמ ספע סול
 - רמסק ןמ כ :םוממ וסת ססע רלכ6 רפכתי יכס קוספ לע
 מוש סמעו * קרוכס יע םממ וכ שיט רכד סוסתי ךוםללס
 "וסל 6רוק/(6וס יכ תוכוט ולזכ הז ןיכע לפכ וס וכסי
 .ן וכטסכ וקתו םפשמ :כותכה לטפס סמע וכי6 סוס
 פפו = = לבד ומכי6| ספ6ק רח6 וקקס יכ סס ולמ0כו
 ץוימטבק .תלוכל םממ :וקתמ ספע ררע(כ ןווכס דוע
 ןפכלמס :6יס ב יס יטיטסכ סכיוכע רסכמוט תלגוכל

 לקס

 | "דועו



 וב ןמיס | יעיבר רמאמ | :חרוחי לוק
 * כימ ן קעלל םממ וכ םכמוכו לק |ומ65ס רחש
 עויטרפס .תורובק לע .וכסו וכי6 רט6..ת6 סטעו למ

 לע סילולג  סילומע כנסו  לע6ו
 ככ עכטס תכוכ ילכפ ססט ססמ תוככרומס םויוסט
 , :*ץיוקוסו לסמ

 ולקסכ ןווכסו<-* סדקט סמ
 תוקיסי דס שסילולג ילו
 ןוטסל לס .ווטרפ סוסו סקכפ
 וכו6 קסעש :קיִּכְס.קלקת יכ
 סמס קמ ליב :3ק6 ב
 וכו6ט .ליזלמ 39-66
 סיק56 .₪ול = וה טפתב
 קכס 6וקס סלעמל רסוומס
 | < "וכוטק לכק5.רמחס .ךייאקס
 יכ וככרעס סמדק רככו* ותוקה סנועלןכ 601 רומסב
 0. פור .יכו וכיכ לידבסל גפומ ריו6-פוכמ וכ שרק
 לול שלקכ סיקפ6 קול סיקי סכסו . * סיקל6 סול 6לקכס
 יפלו. .* םפתב .וכי(ש ריו ןוטל ועכע וקו גטומ יקל
 ג ס3 עמל רכזועס טדקק סול סכמ סיקכ לכה לק6י סו
 ןפו יט . *'וכו וקכו וקק כנסו סקס חורמ.סימ רמ6 דועץ
 רדעכ למסכ וכיכפל סזס ןופלס סיכי לכו ןכוללוקסרפימ
 כבסֶה סמד 05 יכ יתרבד רס6 רכדק (וק *סרוממ
 קדרה טרפבווכווכמ רקע סריני רפסב גיססל וספבב
 ספקי סו -.יכמנל ןכומ זעלקו סלעמל ורב וקנס
 קומע דוססו רט ורכד סדק.רככו וכו ותדלפס 055
 סטק .סירכדל. ספעג קמ סתעו כו רוס םורופסו למ
 ןמ דפש םקינע לכל קכ -סכ .לכודימ סויכ סיטותספ
 רפס יטוריפכ וביכפל סיסכועק  סיפ5סקשה סילוזיכס
 דס סוטב יתולר לט פויססע + סימסכופמס סרינו
 ס6לבק סולו * כיס קסוכ סיקכמ סוכ 6קתמ סט ססמ
 וקקמ ספע ךי6 ווּ סדקש סמל יכ סככ לע ימי

 וסט .גטומ יתלכס ריוס. סכמ ךיש תולוסל וכו שמש
 65 ןוידעו סריניס דס לכ ךסמכ. לומסכ סיקפ6ס םול
 - = סלקס ומכוסק (רקכסועכע ילויסס 6רככ ךי רי
 לכזט סורטסומ סכמ סז סיס יכ וכעידוסל ופכע 63
 .יןכסממו עוקהל לעמ רט6 םייכסורס סיעכ סקס קלעמל
 וסת םכסו קקח .ססכו קמש ללוכמכ נפוטס ריק ןמ

 .קקסכ סיכוילעק סיעס סכמס לכ וכו טיטו שכלו. קכ%

 .קנרדמ רח 0ברקמ'קוכ ךטמכ) ןוט6לס- רמקק ככקכפ

 ,זג סיק6- ץפסב  ובייפקסל ופ-טיטו םפל וסע יב
 ךי6ש סדקט קמב ולפסכו סירנכק סימס ןיעבוקכתש
 וכו רנכ.וכו רנכ כו סימס תכוכפב רככ:קיסמ 550 קוט
 ןימכ סע רמ תוימסבס קרוכ לכקל ותככס לע תולוסלז
 ורמקבו * סכ'זעמ ןיטכ ןככס סמוק ןיטכ ןכיטק קנורש

 ןהבו .והת בצחו קקח חורמ םימ רמא דועו

 ןימכ ןביצה הגורע ןימכ ןאשע טיטו שפרו
 טהילע םימ קצי הביזעמ ןימכ ןככס המוח
 : ףיקמש קורי וק הז והת רוע רמאו רפע ושענו
 זרומלופמ סינבא ולא והב ולכ ;םלועה תא
 םומ ןואצוי סהינינמש םוהתב  תועקושמה

 מר
 ןורוכ ססי!ע וקעפססו ומר רפע וטעכו ססילע סימ ץכי
 ףשמכ .ןוככ .וטרסו * תורכזכת .תוככסה רחל תוימטנס
 ותסקָּפ דגה .דננכ סנורע :יכ תוונקק עפ לע סוס
 ןויפעה .דכס \9 סכיזעמסו תוקוקק פבל לע סמוססו

 עס ןיככל ללכ ספ (וק יִכ
 דל כתכט ומכו סלקפס
 ןכיככ  כפכו *כוע טרסכ
 'כמולכ סורמ .םימ סידעמ
 ווכיככ ימס ו6רככ ויפ סורמ
 ןכ .קוטעפ לוכי םדו רסכ
 ןיפ = םוכ לכס .ס3סתומפ
 שפכ קכט ךכ סיע וטעבו

 שולב נקלט סיע קו | זמרו
 , - "וסבו וסת כנס סומק ןפו6מו לפסמו רקס .ןו6.7ע---

 "בורעל 6ןקס רמחס קולח סנולעכ דוע לכ 6מטויכע
 פופנחקמ קורוכ לכ ןוכי ןעמל קרי יערוז ךרלכ
 י"ב "ם יסיטסב רוכזכס .וכו וכממ .סופלקקמ םיק'סכ
 ל סיוקתעס סיפנמכס תוגכדמ 75 ןווכס דוע רטפסו
 36 וקככסל ןווכ טיטו שפל ורמ(כ יב ןותסתס למקס
 פרוג 56 וקככסל ןווכ סנורע ורמסבו סוכנסמס קרוב
 סמוס ורעפכו סס:תוגורעב וסרפיו וביכי רס6 םיחמנה
 ץווחב יב םיוסס ילפב. םרוכ .לכקל .ותככס 36 זמר
 56 ןווכ סכיועמ ורמפבו סמוקפ  טתול קמד סתנרדס
 תומצסה (וסו ונפט ורוככס סכוילעס 070 קרוג נכד
 ןוינעסו ןכבס לכ מב סיסמ סבוופמס ןיכעכ םיפכססו
 םורכדס תמלפק לע 'וכו םימ כי ורמ6 רופיב סיסיו כט
 יפפ "כו קוריק סז וכ לוע רמו * סדוסירפעכ 6
 ובקכוי רפ6 סורבד יכס לע סו םרופי וכרוליכ תטס
 תופוכמה וב עכוממ וקויק דס60 = :ןוסרס ילויסכ
 .ןיכו סככפ סמ ןיכ ותופיכמב כוממ 6וקס לכ רלעסהו
 פסל ורופיכ סמדקסכ לבלרס רכופ ומכ לעפבט סמ
 ,ןפויס פוס ינסו .י 3 ים יטימסב וכרכופ רוכזו סריבו
 .סתנבק ומ 36וקככס יוימ דכמ סב תורוכס לכ 33וכ
 לטימסבוכיכס וטכ\ וסבו וסק 15מ יקס ולב 'סיכמ דבככו
 .(רדסקו זי )רובססו סרונס רדעסכ סככו ורונל לע'כ יש
 .פ6. ףיקמק ןקוכיס וקל ןוט6רק סעדו " קמ ןייע וכז
 = םיִמסס 0 קפסמס פולס וק יתעדמ סוסוופב ספועס
 ,םכוממ .רבד ףוסו קורו וק קפקמכ וקלע .ןיפכסיכסל
 .ןיכ .עכומק ,סוס ילויסס כו .ןוקסתפ ןוילעס יכקס ןיב
 = וכ ןנימדק סעט סוסי 15 + רומסב רדעססו תוסיכמק
 76 ףיקפ קורו זק סלרטכ רכונס וקס תולרס תע
 סדוק לקככו סטקס פעיסס רח6 כרעב לוק סלועק
 .לפפסס 36 סקס .ן רולס ךלוס כרעכ זיכ סתקירו

 ךיד



 תדוה לוק
 36 לספסס ןמ בס 6וס רקככו םירפמק דקל וקו

 עכט 5ע סרומ לכ קוו *ופכע 6וסַּכ ךרדכ סיוקש
 דננכו= * למפססו סיוסס ןיכע סלטוי וכ למל כמחפ
 תומלוכמ מכ +וסו וכו תומלופמ סיכב(ל וסמד"יכסש
 ומייכעו סולכל וידע ןומלש

 = ועבר .רמאמ
 1 יש

- 

 . - ,ע ייזפוס
 9 מל קנפו .ןופכ סת תיריטפ | יקב
 יק6 קור תפס סמ ילָּכ תוריפס רטע 136 * יקב
 " *  םולפס'מ טל = > סורק ול סיתש | * סויק
 \0* סרזמ + תסעו * סולו * סיטט ₪6 כ

 < * םולד) * ןופכ * כרעמו

% 

 תו קולק לע | י כש תו "וו אה דוד דבכנה םשה דוכמ טעמ זמרו 79901 קוקלעכו ררונס מכ
 תרָבְקכ ך6 ךלוסו וטטפתמ ןיא רשא דדאתמה יהלאה םצעל 'ואנ אורש 'כ'ל36 יכומלפ ןיטלמ ןקויפ
 וכ לטיס סח = *וגקלל> בדה תואוצמ תלוז רכדה .תוהמ לכ תוהמ ןָל ספל" טכ ['כע זק ₪
 תומלעכס פורובס 36 מרקט
 ןפופ .טככו סוסילויקס סכע
 "ועקוסמ וזמופמ יככ6 רףקב
 רקס לס וקזעב יכ סוסתכ
 יכקע .תומלעבו תוסככ ספ
 רקעכ יכ כ ו35ק תו רונש
 תולונס לכ !כקל ועכש
 , = ססיכיכעפ 61! תויכ6לויקפ
 תוופקמס סוקכמכל יוככ זק סוקעכ סימ יכ סין סי(כופ
 סו !ע רמזמס ושיבס ןיסרוד יס 'פ סנינק 'סמכו וכממ
 ופכ סנועס .לכ 6 ףיקמס קורי וק סז וסת כת ריק
 ויתוכיכס ורתס ךסק קטי דמלכס סלועל ךסס כוי וכקזמ
 תועקוסמ תוסלופמו קומלופל סיככ% ורקב * ותכש
 וסת וק סילע סטנו רטלכס סימ ץכוי ססזט סיקקצ
 יכ רוכתטס תסרקל סלוע קז סבו * כע "קב יב
 ןיכ .עכוממ ותויסו סו למס לט וקויכסכ ר5מ סכמ6
 סלקמ סרק וכרכופ קולי רקס ןיכעכ רדעסל תו6יכמש
 לוכ וקויס דכמ סכמ6  סליעק ופיל לסעססו ךסקס
 פומלעכו ועקוטמסו תוסלופמס קורוכס יכ: יתכב
 תומלמ :סיככסכו פולועמ .תויוס דקכי ועבט רקע
 ןיכעמ תוקלופמ למ סרפס 06 סגו = *וככב עס
 יסיקפ 3רם - סימלופמ .סינל 2[ ןופלכ קוק
 קוקס תויסל יכ וקכומק רוס רכזכס .וכרואיכ טוסל
 זק ןומפק ססייקכ סילכלכ .סויקס כט יפרשמ

 סכנמ ןכוק לע ןסילעכ :ת6 :תודימעמס . תורוטס
 לופמ פולט ימטכ קלטק .טרפס סל ןכ .דווכ סמוימ
 פורוטק 59 קדוכ יוככס סוקי תומ לכ ךלל לע תונפ

 7 :ןוופכסו לספסס תומכ לופולמ ןקילעכ תולטוסש
 כוקכט סט 6וק | * וכו סשת לוסמ טעמ רע
 .שמק "וכו סי ם5 עכר6 ןרק6 רח6 [וקק קרפכ טמ
 יוקי לודגק וקסכ ןעכקו וטוספ 'ג רריכ סול סקופ
 סת סט וקיכ וקתסו סלע סכפ וזנק ו ססכ סקקפ
 טנפו סרזומ ספס עכס קיכ ומתפו קטמל סכפו תזפ
 ןורס) סכפ כרעמ סתס קיכימס = ויקכ ומתח ויבפפ
 :טנוקו ןימיל סכפו סולד סקס תיעישפ | *ו'קכ ופמ

 תוהמ יכ ותוהמ אוה ותואיצמ ךרבתי'יקלאהו
 ןיאו ולדבהו וגוסמ רבוחמ רדגהו ורדג רבדה
 בייחתהו הנושארה הלעל לדבה ןיאו גוס
 יתווה תווה | קר/הוש
 קוסט יכ קוקע 15ןי6 רפ6 לגלגה  בובס .תווה  םכירבדה זרובר תרבס

 פוסכ ₪0 'דכככק סזק סטה
 ןכ רק(תמסכ יקל6ק סכעל
 6מ"פ ןוטללב סרומס כקכ
 ןייבע סדק רנכו נסו כמ

 רמ6ס סמו * גויס סלעממ יכ רש רשאכו

 סרוקס כקכ ןכ 'ןכו רכדס ₪"
 תופיכמקס 'זכ 'פ  ןופ6רכ = = ו
 פלגס יכ 3פכ ככ 'פכו סיפלפקמ סימויכפ יכס תוסס
 יי ןימק סזו וכו ופממפו רכד תוסמ לע סרוק ר0ת כ
 5 ןי6 פי .6וקמ סד6 לכ לכ "קי 250 ןמ קסורמ ר6תִס
 שוס סולו ססכ לכבויו וקו6ינמ תוכס סקס קומדו תוכמ
 טעל .סיררכמס סיכייעקס ןמ דמ6 לכ 306 טסרופמ
 56ק סנט סטכתכ רועו רצני 6ל ספס יכ וסולט(יט
 יססע סלבס יפלו * רכו סככלסס לע .סרומ תוסעס
 לקס * תוסמ קירל ןיסט םיכוספ תויסל יכימ 'ג רכס
 "קי וקסכ יוכל סז סיס כלו תושיכמל ף5ספמ ופויס דכמ
 326 סב ר6כקס רככו = תוקלו תופיכמ 1י36 וכסקיב
 סמ ולו * לכ לכמ טוספ 706 'קי ויס סיפוסוליפס
 סיכירכ פשע יכ וס ינטסו * כ 'פ סרוק סעטמ וכרכוט
 מדגס וס פוסמסס לנמ * תוסמס רם וכשמ לסל ב6
 זו רכלמיס סל6ס וכלמסכ לדכסו בוסמ רכוחמ רדנסו
 'ןנרכופ ועכ לכ כמ .טוטס ד6 ותויספ תי וקסכ 5
 5כלפ .פוסמ וכ ופוקמ שוק ותושיכמ * "פו סיקל6קו זו
 ןופו בוס ןיפמ סו ףרכס סמ זס יטילטקו * וכו ורב
 ףעפ רדב 3 6:מס 6קס רמו סכומ6רק סלעל לכה
 :בוס וסט יחק ומכ וסללכיט וכמיס סלעעל רכד ןיסס
 :פוכלס שקרב םרפמס בפכס וכו סר לס ורדבכ ומ

 ומכ

 י"קיופ ויס ונ6ס סזכ לוע ללכו * סכמ לסל סרופ ידומי
 :פומדוק .תוכס ול ויס ורלגו וקוסמ סיפפקל 5דכסו גוס
 .פבוק לעכ קדכ סכסו * ככ'פ סרוטס לכופ וזכו כז
 :פוספ תישלוכס יכ רמסל ופוקלקסכ כסכס סמב תובכנק
 בפס רפ6כו : סרקמ לו סנע-סוט וקגוטי 55 תמש לסל
 : ןופמ רוקסל ךרטככ ןכ ורא6 דע ךפשכ סוס ןופלקי* וכו
 עעק ןינעכ טריקחס ךרול שידנקפ סכוכסו וכו וכלקכ

 = תווטק



 רמאמ : חחופלוק
 וכרע ת6 ךרעו * ןפורכו קי ויקוס יע םורכמכס עווכמ
 סיככלס תוכר ץכסיכ סרינורפס עב רפס רש(כ יב
 'וכו סנומתסו .תויתו%ס ףורכ ע וכו 3גלגק כוכס ו
 סדוק סילכדס וכלתכ ןיפמרוקסל ךלטככ ןכ ביט ומכו
 לופסו י'וכו לגלגס וכש
 תכס לע סרונו רפס לעכ
 כוכסמ . סיכה - תוכרתס
 "ירספ'כ 'פ ורמ6 6וס לגלנה
 ּועוכק דוסי תויקול סיתפל
 לגלגכ רזוס 6075 2
 ורמ6 דע וכו רוק6ו םיכפ
 לכ סע 6 ןרימסו ןלקס די
 - סע ןלכו ןלכ סע "כ סע 1 ןנכ סע'כ 6 סע ל
 :ועיבר 'פבו וכו סלילס תורווק ןנכו *ןלכ ןכו *
 :ג .סוקכ יכט תוכוכ סיככ6 יפס ןפרכ רניכ סט בותכ
 - תוכוכ ו :ךשפ רי כק סי 75 דיר תוכוכ
 ספס ןי6ס סט בוטסו כ ךפישו ןולכמ .סיקכ סיעכראז
 טוריפכו * ,ע *  עומסל סיכזפו תוסרל ןיעו רפסל סלוכל

 וש וכו סיככ6 יקס רמ5ל כוקכ 6שימרבמ רזעיל6 רש =
 ךופסל לכותו סכית רטילכ תיב ןס תויקסכו ןכ6 ירוק
 תּויפוש 'ג לט ייפ וכו תוכוכ'ג לטו סכ ןס ומס תוביתל
 "ויתו6 ס'ו-ןלכ ךכו ןשי (כי כ (יכ ןי6 יכ6 ומכל ךופסת
 קלוע .סוכפררפחלקו ומכ סרופכש סלול גיסכית ליש
 כב ףרכ .תיו פו סכסו ירכיפ כלו סיפל 6וכר (כקת5
 : ףופו ץק ןיפיכ סדו רסכל לס סמ לחש לוכדל ןיפו6
 ןוכטחס יכ סרינירפס 'פכ .יפקכס 55 יפ(כמו : דע
 סנעמ סלעי .דוקכס סע ך6 * לוקיכ 652 ךכ לוע סזק
 רכסמ סכס כג כמוס סכוי ולו רפסמ ןי6 דע ס'עמ
 סיס וידוקכו ויתויוסכ וגל נמו תווקוס ככמ דמש רובד
 ןוכטחס ;יכעס דוע כתכו + סלועס תוכוס) לכ וכ ומ
 יכ בס פולק ןוכטס סע ןוספל ןוכסמ תפכקכ נטוי קוש
 '\"סימעפ דו *'1ירס .סימעפ ג כו ב ירס 6סימעפ 2
 סכסו + 'ע .* סלכ ןכו כק סק דכסיןועפ 'סו *דכ ור
 קת .יפכ5נ5נק כוכס וס סירכדק תוכרתס כמ
 ומכ סלונ3ג ךרד סלרפתקו סלכסתסו סיכככס יטכמ
 גג רוס רמ6ס ומכ = : ליס ןוטלרכ סז לע וככרלקש
 יכ כרעולו סרזמל סילנלנק תעוכת סוק - * 09 סיכפ
 "וכו גזמתקכ סז סמלו = :סתכלכ וכסי םדקו רוח6.
 (ם9כ רוכדס לכ 6ניטדע פויתו6כ םונומתסס רד
 סֶע למינ תיכ סע ף56 סנסת וגזקתו וס ךכ סירעס
 %ע .ןוססלס רעטק סנטויס לע לדסס לע סלכ ןכו 7
 :קס רק כפ עס כמ לכ וט סז וס לג 26 :סו ךרד
 סיִסיוקק6 תו ולד ידי 3ע תויתופס ונומפו ןכ ירש

 ;רמדו רוחאו םכינפ לגלג רזה רטאש .ומכ
 תודרפנה תויתואה תולנקפקכ 60 גזמתהכ ;רז

 םלכו סלכ םע תיב ףלא סע סלכו סלכ םע ףלא
 אצוי רובדה לכ אצמנ הלילה תורזוח תיב םע
 רמא ןכרחאו * םירעש דחאו סישלשו םיתאמב

 פמר  הכ | :ןמיס : יעיבר
 6% קמסו = יש קפ םע כט וכ 8 יכסק לעטס
 = 36 קוס רס6 סעפ סנופ וצולדכ סיס יכ רובעו
 ג טז ךרד לע תויפוש יקס גולד 'ע ונועתייסינסס רעסכו
 :לפ ככ סק כס :ם לט וג תק עמ יז לק

 .9ו16כ טגופ סיס יכ סוכו טסו
 י כרס6 סעפ .ףל6ק
 פעטס ךסמי סז ךלד לע ןכו
 .םלט גולד ידו לע יעיברס
 ידי לע יעיכרס)  תויתוש
 לע .סלכ .ןכו עכר6 גולד
 620 רעסס סנקמ סלכ

 :תויפוס 'כ נולד ידוע = %-
 :כנ דק וז סט וכ למ כס עפ נק רס 6
 .פכו 656 סע סלכו סלכ סע ףס ירעפ 6כ ומתי ןכבו

 ורע ל6ועטו ספמ סתיסקל סתוס ף36ק קול 6
 רביסקמס ירעס ירסע ויסיו תיכ סע סלכו ס'כ סע תיכס
 ג רדסס לע קש תו6 1וכלכ ססמ ןופ6רק תיבס תולמ
 פנופ סיס יכ רוכעישלו < :כ רכ עב לו קו דכ
 פוקפ סיסי יכטס רעסקו קנומכ לככס תיבָה וכ
 :סזכ תויתופ יפס גולד ידי לע סתונוקקקב

 נ כ ם) עו גת קע עי ול 60 פכ כס סכ |
 ווסולסס לעטקו * לוט5כ יבס .תסיגפ יכפמ םוכי ססו
 עכר6 גופד .יע יעיכרקו .תויתופ 'ג נולד ידי לע סו
 סע .בולדק ךסמ 6פוכו ךלי .ךופס סו ךלד לע סלכ ןכו
 םלכו סלכ סע תוכ 5 סירעס .סירזעס נק ספוכ
 : :סזכ תויפוס'כ .נוללכ 6וק ססכפ ןורק(קס תיכ סע
 (117 קו זס טי כל מכ םע םכ קר םק (ב
 םיכס ירעס כה יכ 6 רעס תיכל ןפכ פועל גמ קכסו
 ופכ קכקו = + דח6\ סירפע לק ירעפו.סירשע טק
 וכעספ למיבק ירעס ויקי ף360 ורטסל תיכס ירעס סמו
 ,ג קויתוש 'כ גולדכ ןוטסרס רעסס לוסתי וכ תיבה
 .:תק עמ 76 רפ ככ סס כט כס לט וג
 : ריקו ירטעב גולדס סכקלוסכ לע גודס רדס ךסמיו
 :לק ו| קט יכ למ כס עפ נק רס 6 בג
 תוסס ירעסמ רוססו ךולס טז  רפסמל וירעס וסכיו
 *ןיולס רסס ירעמ וכלקי וז ךרדכו * דס6 רעט סמדוקמ
 ךרעס יפכ .גונלק ןפולכ ספרבקל .קכטמכ תס6 לכ
 כ סומ דפ תירק רסלכ לס6 רעש ןוערנכו רכה
 קלוז קכ וטו סכולסל) תעסוכס ןיפק תופכ לכל
 = :96קס סז לע קויתוס כ ע סע דס6 רעמ
 :6 כג לק וז סט יכ למ כס. עפ .:ק רס
 כב סיללככס טיכפ םירעט 6305 ןורס6ס עטה 0וקו
 פויתופס ץוניכ .ךפקתי ויפ  תיוקססכ ס)ו6 *סיקרפ

 לח + 60 6 8



  חכ | ןמיס- יץבר = רמאמ | .חדוחי לוק +"
 עומכו ךולס לקט תונזטמפסכ ךפס לע סנוטקסכ רו
 לב סיכפל סתעיסכ ךרדכ ססיקוכרעמ לככ תיכרוז6
 : "קופל יסתו * רוס(ירעט 03 סס ולו וכרכזט סירטס
 פסק :גל סו וס עו ככ טכ סע פנ קר פת

 רובס 601 + רומפכ לגלנס כוכסכ סילכלס תוכרתס
 "כס ומכ סיללכ ססש ןוימלס ךרל לע ל נלנלו וס דח6
 ספשמ עומלכ 59 גל סימ סימסס רפסמ יכפכ ףוסוליפס
 וסופופס 9 רכז סזלו רוחו ככ 36מפו ימי סטו

 תק6  תו6  גוללכ- ךסמו
 *"ויקוס וקכ גודכ יפילטסו
 סקיעפמל וכלי סז ךלל לעו
 םסיס | תרימפב | תיכרוח5
 סיכפ םירעפ ככ רכוומח
 קפע וג6 תמועל ו50 ת6 יכ
 וטעי סלי לעו סיקנפס
 יכ סריכיב 'תוסלפכ קוועפ
 וככ* סיבפ סילעס לה
 וסולקו לוק סילעפ ל
 סלעמב יתרכזס סמ מגודל
 ך6 ןיפנק סילעס - כר ספכ
 לכקס ילכדמ ס(לכי סכמ6

 שלש סעונרו זרויתואה שלשב וכרתה ךיא
 סירשע תונוב עברא םיתב השש תונוכ םינכא
 הלוכי הפהןיאש המ בושחו אצ םיתב העבראו
 ןכ *עומשל הלוכ* ןזואה ןיאש המו רברל
 בוכס םדוק םירבדה וכרתנ ןיאמ רוקחל ךרטצנ
 ךרד לע לגלגלו אוה דחא ארוכהו לגלגה
 - כקו תועלג פפ 65 חינהו םידדצ חשש ןוימדה
 6לוכ5 ספ 5 תצרובה תרומש ילכשה רובדב
 תוקר רתויה | ימשגה רובדב ול רחבו
 יוה םהו זרויתואח ראשל תוחוה1 םה רשא

 רמאו

 ףודגס .סלקס פ6 סמכזכ
 םטוקכ וסר סיקנעכ

 פטוקכ = זינקו = יעורלס
 רומל .וכוע' = * מופכס

 ףלעומ ויכפ ברעמל ול6משו
 ופלכ וירס6 ריזחמו קלעמלמ
 *ןויטדס 5 רמו * סטמ
 ירכוש קולק 31% ן6יכ
 לכ סידדכ סטפס ילעב
 סווק \ ולעככ ןכסיט .וטכ

 51515 וססוי ןכ יפפ0ו
 וכ רפ6 תוסכס ףונס דנמ
 .5ספ6ו  סילכוככ  סיקלסכ-

 | ורקזב 6מ\עכ | ןוימדל יכ
 תויפו(כס ומכ יכ .סריניס רפס לעכ 336 סירכדש
 לוכדס פע שע סיכומ סיכפכ תוככלקמו תונזמתופ

 םיבר סיכפכ ופנקתי 515 נ0 כ בס ידי לע ןכ | *ךס6 |
 סינייכעק .וכרתי ןסיפכו סקיתוכלעמו סיכככס יטנמ
 ןכז = שוט ןוטסרכ וברכזס ופכ סתמסמ סיפדחתמס
 יבט קוכוכ .םינכ6 יפס ורמ6 5ע .פכלרס תעדמ ס(רב
 %ע וקיכס 65 סמ יכפמ יקעד+ 6לוסומס רפזושכ וכו תב
 ספ!ספס יונר יפכ תויתושס ףול'כ 'עס רול וטוספ
 ומממ רטא = ףוסס יוכלס יכפיסכ 5גלגק בוכפ בייפתב
 לוגס לע וקלרוק סמלקו 3יפוס סי6לככב יוכרק ךזמכ
 ודי תיכט רוע ףיסויו סקקפ סמכ סז ןיכעל תויפואש
 לככ'וכו פוותופ ם5סכ תויתושק וברתק ךיש* ביס סמ5
 ןוטנמ .ןסככ רסחס סמ ןיחכת ספמו ספעמל קו רכווס
 סקל ךזכו ויפו לו ףורכ קל רפז3 יכיסריכיס רפס
 תויפופ 'זרס6 ס6 יכ סו רמלכ 65 ססו וכו ביססו 3
 לקע ןפויס) עכרשסו 300 וז ריכזסל םסס 03 (קסו
 'ויתו6 עכלס לע ורופס טטוסי יכ סט 6וס רשף וכווכמ
 לוייססמ םלטס לע טרפכו (סויו 60 דוי לסוימק ספס
 סנמ6 יכ רלכתיט ומכ תוונק טסק ווסני סרמפ ויו יס

 *ס56 תפלסב סילבה ךוקכ 6יס קלופכ תועיכרס פוס
 וומ6סע קז רטקב יכ וגרכו רככ 'וכו רוקסב ךלטככ ןפ
 כוכס וס סירכדס ובר תכס יכ לפס רסלכו סלעמל
 וכרתכ ךי6 *'וכז סירכדס וכרתנ ןי6מ * "וכו לגל
 סוקמ ספ סיס 65 ו60 5נלנק כוכס סלוק טירכלס
 סעו .ולתל ןכירחפ וכל סיספ ועכ יוכלס וכ תולעמ

 4 יש % ןינול

 3נ5ג0 תויק %6 זמלט דוע
 'וק)תמ רבוסמ דק6 םישכ וכופבס סמ לכ סע ןוינעס
 וקו .ץר*ק זכרמ 6וס לניככ ףונס סז וכרמו סיכוס
 םיוקס תסלפ לנ5נק דע סיכסמכ סכממס סיוקס קרכקמ
 ₪0 ןק ססיתוילכק תודוקב לפ6 קמועו כסול ךרוס )ש
 וקמדו ורמ לכ6 סלעמל רשוכמכ .קורכזכס תוונקס
 ןרמסכ כה6-וינע סלוסס סמ לוסו וכו זכרמסו סדוקבב
 םיכסו = * 5390 סקו סלועק ידכמילכ דח% לכ בייק
 וברק ןיכעב סעט סמ ופסס סז י וכו ילכטס רובדכ
 פכקו ימס סניכי רפסלעבפ רט65נלנק ידכ קטסכ
 "קי ול דחוימס ילכסס רוכדכ ו5 (רקי רס6 (רוכל סמ
 5עכ ופרס סו רסשו *ךומסכ ריכזיט וכ סייפכפלו
 וקד רקויכ קויפוסס ימטנס רובדכרבוכס סריגיס רפס
 5ודנק ומסכ ןעכקו תוטיטפ 'ג.רריכ ספ ורע 5וסו רכז
 תויתוס קלעמ תלרוס לע 'ג יס ולכל סדק לככו וק*
 סכווכס יפ5 ומעכו ופי סמו = *וקוכרשיכ ספו וקל
 יוכדס לע 'ב'פ 1 עס סימסס רטסכ ףיוגל סכסס ירבח-
 ףקטנק ססכ סלילקסו לוקס לעו יכסזכס טוטפק ןופ(רס
 כ רטט ושינממס סהיתורוכו תויקו6ס רמסכ דבככס
 "-.רובסמב סמ רפובמכ סרוכ לעב לכל סרוכו רקס לעב'
 לוע יקילר סו ןיכעב ליעומו  כוט רתויס דכ לעו
 שמ יכ בפ ויקרפכ סיכרב ררסוק ירכד לע ךלימפסל
 "יבופס ו קולמוש תויכופ תוגרדמ ד סד6ק קסכ ו5 סט
 סספס הי רכל רפול רפס לע סיכקכב סקויסכ תחפש
 טטוטמ סלל לס ותבטקמ יויסכ "גס םוקפס (טכמב
 טתומכמו םפכס תוימימפכ יסיכסככ סספכ 7סו *סכ

 >ופרסס :



 קחחה פק 2.
 םכמ יכ סילופססו סולמסו תויתוסק יטרט ססו *יפלפ8
 וקלסתק ידי לע סבססמק ללות יסרטס םעכס תוננע
 6טכמס .תויתו6 ססמו םוכטסכ לו קויקופל םפככ
 ףוכד 5כ יכ רטפמס טילקקו * נתכמס .תויקו6 ססמ1
 וס ותדלומ קלקק רופסנ

 במר * חכ\ ןמיס | -יעיבר *רמאמ
 וטנוע 6-סכס 6רב תויקופ בכ רמלש סריכי רפס עב
 :קויפוקק (קכקמ סע ךיכיעכ וש סשקי 5) קו ךכיכקב
 ילובלנ יכרדו = יתוטוספו | + תופופכ | יתומסל
 פפוכמ תויס ןיכת 056 ירכדמ ₪ -* סקלועפו תויתולה

 סרופס תיכולפ תול 6
 סס ויתוקפ ירק יכ קיכופ .'פהוהזה דבכנה םשב אצוי'רהשבוזפחה וכ מאו  םכקמ פדלוכס סכטסמס ןש
 6יסט .פוליכ6ס תכטסמ סרט ככ סכי6 ( יוה רזגנ יפכ "היו) 'תל ץופחיש המ יסרסל קנסתמס יטרסט
 , םהפק שו .תולמו .פויתוק
 > .לוכל3 .יטוכ6ק רובדס :ןיב
 םפכ ידוע ספעכ ותויס) יסוכ(ס יכ ייכ0למש
 ייכללמסו = = * סיפוסו סילכ) = ךילכ ףונכ .סרונמ
 קפעכ ףונכ סלוצט יתפב טפכ ידי לעקסעכ 1תויספ
 יוכ6למס ןיכ' יטוכ6ס ןיכ סליכפו סיוקטנ  סילכ לכ
 סמ :ןכוי .ךככו .סרוכ קלעב םפכ ידי לע סיזעכ
 ומכו ),סאתס ןוסלכ םירפסמס .סיכפלחק לע לזרףש
 יקצ6ס רוכדק .ךכ6 .י(,רכסס .ירכרכ העמל סדקש
 .סיימסנ .סילכ ספ וילע קדכי 65 רפ6 קולפקמ קוספמס
 ויכסלמס ןמ קומעו יטרס קד רתוו לוס * סלוכ ספ 8

 ססעמסו קכססמס קוללכ יכ ספ 90יכ ןכ ירק( רכו
 ססעמ סמנע סכמסמק יכ הוט רפוי| *דקלכ וב
 61 רוכדכ ןק סכססעכ ךס קונ6קמ לכ0כס לכ יכ לוג
 סוסול 36רפי ויס ןכ לעו ס(רכ .ירפרלכמ סקיר כוש
 ופרסכ סנ רמזכ ןכו ורק לע וכו סרוק ןתמכ קויקו6ס
 סשעמסו ספ סנט קוטק תכססמ םרופ סס רפ תויתופש
 וכממ סקס 100 ימרפקס סזע רפויו ד0לכ סי
 קויקופס ופרס 36 קול65 סנע וס :ותוטספתסצ
 סט רפ6 קו16ק תוטכע סס יק6ס רופדכו סכססממש
 רפסכו דססכ סילכ ססעמסו סכשפמס יכ קטעמס סקזמו
 רפ5 סדוקכס 20603 - קיקנ6ק סכטסמכ כל סלע
 וטספפכס סכטסמס םרס 16 תוריפסק ולכ6כ סתווטטפתסש
 סיס סקמו סס לפ6 ותכטחמ לע .תויתו6ק יטרט סימ
 סל היטעו סריכי ס6ילכ ךכ רחש וכטמש תולוכלק קטעמפ
 קולפס לי:6ק ןקיטרס ונייס 6300 תויפו6ס ידי לע כ
 סלועס סוסתכט ילסשו * וכו לכס 5 ססעו רכי רש
 ומע .וכ3 סקס ןקכ ספמס סלוע וסט ןוקמתס ₪
 ןסיטרס .תרוקת תודכככס 1360 .תויתוסס תלוכ-ססעמ
 *ירומ6ס ןסיסלסל וומרישטבמב ו6 ןתביפכידי 3ע שא
 ומלטס ק6 ססס ריתו6ס לע וכיפיו סזכ וכירלס רב
 וטרחפי סדי לעו רומ6כ -6טכמ 16 סביתככ.6וסס יקשמ
 וכ ספלמ ס6ירב ו6רכיו סירכדס .עכט וכסי\ תופדס
 יסרטס 6טכמסו בתכמס תוותו6 תוענק6ב ךכיפמקב
 לס6 ךולכ הכסמקס יפכ תוריפסס סככעפת תויתופבפ
 רט/ק קדכס סזט ךיכיעכ קול ךכשש * תוענע וככקס ופ

 תולטפק קזעמ ₪2 סק = ןוָאְ
 סגע סכ ןכ 06 תוליכססו

 סחויסכ ודקיתכ קיוקכ ספ ריקו6ס יפלו ססרסו וריפסס
 'ןריפבס ווגעו סרט סס ןכ לע ויס וסקס סנע לוסיכ סק
 סנע .(וספ סט וכייס סכעה סס קיוקק ססל וכל ןכ לע
 וטוריפכ וכר לו קזס'קמכ סגעק ססימכסס וטריפ ךכ
 "(רככס לט סנעס ססכ סינול רפכ ופועכע סרומק סט
 6וס ךורכ םודקס 326 סירכל יכש סמפו סק סיפרככס יכ
 סק תויקנססס ירכד קעמס רככייכ 6וסוטסו ומס לוק

 י ומס ךולכו לוס ךוככ סבטחמכ'ויתולל קלקקמס ימרפס
 סלנכו תווקוסק 1 דק רכד ומכו 9וס ןכ ס6
 וליכ5ס יפל3 סז לכ סעו סינכוקמק תעד 6וק ךכ ססס
 מפל ירעו6ק רמ6מ קדכ ןכ לע ס5נכ כקו דכ קיס ופרס
 וגב - תוליגסכט |כינ קדכו 706 ומפו 6וס סיק קופיכ6ס
 סיומולס ויתולס ורכומיפכ וככד 6כ דע'וכוי'םסוויפוס
 רדטסו :ןפולק ידי לע דימויו דס רדסוןפו6כ סקומלסל
 65 רס5 ןפופכ ורכומיטכ קפס סופ ןי6 סז ןפו6 לע 6וסס
 רקסס וכתטס לככיןכו רסש ןפושב ס5 יכ סז ןפו/כ ול
 ןמפרכב ןכ לע ילכת יתלכ + ןכו תוכקטסס ופכ לעפי
 יפכ ופלקתמ תולוצס סק3 םי סיכוט ,סיכפו6 36 תומס
 *יקסוע 'ימכסס ויסכט קכסס ספיס תוזו רדסס ופלסקה
 'ןיתוש יטרס לובלגכ תקכקכ קבטממ סתוסו סריני רפסכ
 65נע וס5 ירכפמ סוס 6וסס רפסכ ר6וכמס יפכ סרי
 יכ וסעדו קז ןפסו קופנסתסס .ופכ ו6 076 ו8 פלק
 ופנגס ןפכ דע * לכו קכלס פוקפס ךל ורסכתיולי לע
 סגי6ש סידמחכס ויקרפכ 3ףוכרכ רלסומ ירכדמ ךיכפל
 ןויעס 3 סכרקל וכל וכדי רט טי לכ ליב סיכמוומ
 סנעב סיכוינעס תככק 56 ד5מ סירכלקוליעוייכ יפעלו
 ונע .וכסכ(ט מכ וכמע ספ וכי רס6 56 ורופמל ויסו
 * וולס 6קספכ ורכז סלקס קממ וכמע ספ וככו6 רסס ץו
 תכל יתלכל יקעבק רט6 יתדמ לע יפורפסס קויס סעו
 פבסס ירכד .רו6יבכ טרפבו יכממ תוללפככו תולודבב
 ךיקעדוס רטפכ יס סקכסס קמועכ .םיסכככ יתלכס
 "ובורק ורכד סתויסל ספריכומ יקעכמכ 63 20 0נ ף5
 דסי ללסקו מסי פמוססו תלעותס קכל ספעיליס
 ורמפכ .ןווכ סריכו רפב לעכט 3ל 'וכו פקס יכ רעו
 סו 4 68 3 פ ל



 תדותי לוק
 יס וכו קי מז פו סלעמל סכפ תווכק טס ססב סמו
 * סבודכ סורכ ותיק ץפס עוסנכ

 096 >תויתופ "ג -ךכ ספ וקו סוילפכ סוס לכככמ
 תיעיכרס וב ד ןב ספ פויקוש סקכע סקפ סתוינסולב
 סיסי 6 = *פומ6כ סלופב
 ר:6 לכ יכ ןופפיס סמ
 וקו .קפע קוק ססכ ןפש
 יוק רזנכ יפכ סוקיו רש
 6קסכמ טמפכ ותויס סעט

 וכתסמכמ ולטפל ןיס קר

 תכ | זמיס יעיבר .רמאמ
 0 , 0 , 4 ס . "

 יכ עטסו ורס[ומש כרסכ ןכו קס סטכו ופ ספכווכ ססכ

 ףותופקמו לככ רכד 6וס רש סבו תולככויתוטסש יכפמ | סש רו6 סטוע

 םז וכככוק קיש רסוז סספ סיכינקסו יעעטסו תודוקכסו
 פק)ס ומכ סזימלו תופי ססל פופ תויוס תופעכו .סוב

 סיזעפ ף56 קמ קד רתוינ

 עול כורקס יפכ 79% לכ ךוברח םירבדמ םיכאלמהו אוהש קפס ןיאו
 ימשגה סלועב קריהיש המ םיעדויו ילכשה

 הרבההו ריבדה לצאי ךיאו םלועה 'ריצי דוק |
 םלועב ;רוארבהל םהש םירבדמה לע ונממ

 סקכ סיסלקכס תוסס יפכו
 סה ומפסס ךיתעדוס לככ)
 לופו כ ספ ןככ'ויקל תוחכ
 ?טספ ומתוק סק סוטטס

 כו ףומיס לכ -סקכ .לעופ 1':עב \רבג ימשגה םלועה היהיש ןידכ היהו" וכ: סטעמס סקיי סכְה יב

 לעש יול סט .תריזנלו קו
 ןישו = : וקסעמ סלפםי ודל

 5 פס  יכ רוכל דיתעס 'לכשה דככנה סשב תרוימשגל תרואנ אוהש
 סיס- ס5 יכ םיקמ וקניפי -יהו היו ויה יוה הוו והיימשגה םשל תואנה

 ףורכ סיס 9%ג0 וס עינש ."לנלגה סקו סלועהידצמ דצ דחא לכמ בייהתה גטס לע סרוק + זכו קפמ
 רומלכ לכס כובל סמ
 ןיכעכ ימטבס 16 וססויקסנ
 ובממ רסל .ףוריכס ןיכעב
 '3ב5ג0 ילכב יוכרק בייסתס
 סיכ6למקו פי 6:0 יכ וג
 6וקכס ינכסס לובילס ירבלמ
 ססמ (כוי עפפ וס סלכס ווב

 סענ (וק לגפנק) טפג "קיש- סא לכה ₪קפפמ סניאש ם.רבדהמ ;רזו
 ינפמ ופ4 ג'שחומ קומע שקובמהש ינפמ
 * דחי םירבְדה ינשל וא תורצוקמ וניתונובתש
 95 ןטק רנל .לעופ וי .םא'בהה םיפוסוליפה ורקח זרזל המודה לעו
 .תוטתוקס וט סככ לולב םא יכ וגממ .היהי אל דחאמ יכ רמאל םרקחמ
 * ןוש רה ןמ לצאנ בורק ךאלמ ועבקו דחא

 יספב ספ כ ףיקמס 937 לכו
 .ןורטטמ דיכרסמ 'טס ןכפ וס
 ףדי כקת ססס תומתוחס לכ

 ? ןטקס 'ק ומס יתסלקו וקזו

 = יטלרב ירדס לכ וליקלדפו רל שי זרזה  ךאלמה -יכ .ורמס+ ןכ .רחאו .לדככ יכסור'וכל ססב'כוכמט
 סכסס לכלכ רכרמס סנעוצ

 רעס סימס רעסכ ףימפ
 ספועס תריכילוקו :כ'פ '2-
 סרוני רפס .תטס יפל ו6
 "כללמס תסורכ סמדק רבב
 . תויקל דיתעס סמ ויס יעדופ
 סירכדמס .לע | 5:0* ךיזו ימטבק סלועס ןיכנ קכוכתב
 תויתופ ףורכ וכ סרקיט דע ויפויתולכ סכבססו רובד
 : סיכוט סיכפכ דס6 סש

 56 .תופכ .ןיכע תועכמלב תימסנס סריטיס וכישמיש
 ןקותולס .לכמ ילכטס לכככס .סשכ וייס תוימטנמ
 ימסבכ ססס ל תויכסולס ויפויקוס יפוריכב ותוססו תס
 .(וסו .' רומסכ .סירבלמס לע כי ךי6 וכ ועדי רככ]

 :קוו קי 550 ומפס תסס) ויקויתו[כ ףלטכק ספה
 ילנמ 75 סקמ רס6 לכ .תויכסורמ ויס ןכבו י'וכז

 ויכפ תקבמ לכ סכסו וכוכמ לע לנלנק סקו סלגס
 רוכלב 1530 תויתופס ףולכ ספעכ ךי6 5כסס 6 ברק
 :ס תויס סע ימסנק .רוכרב ספורכ הסעכם וקכ ילכז
 תוק56ס כלעמל וטוריפב טויחס כז כו * דקס וקם 6
 ןטקס שס וו 0 לוי ומס יתפרקו ןורטטמכ ורמל לעסק
 6רקכ עוליסספק 51 קישקרב יכדכ לכ ול "לד

= - 1- 

 "ןידכ סיס .סז ועדי רמ6מ

 (וקור קסס סק''פ6רכ יללס .רתואוצמ עדוי פצוהש תרחא ?רודמ !תרש

 וקו ןקיפע סכוממ .וספ שוש רערעודו ?רימשהו | וזנעכ ל :ותומצעב
 כס טופו ימי סטמו סלעמ םכירבד ינש ונממ ב"חתהו קרבס ול

 :סיפורכ ספט ןדבככו לוססו
 .ףמי תסס דנככ סס סבו ותשב
 סויכ סר ככ ןכלו יפלכ

 ו: .3פ ודוכ רוסמ סיס לכס יכ יטס

 ךאדמ

 :סילכלסמ .סו)
 ::םיליכסמ סכי6ס לטופ קכוכ = * רכו.סיקיפסמ סכיסט
 סמודק .לעו = :סדפ לכ כ6 לכקתמ סעט כוט ימפ
 :תוטספקס תורספפ סככל ל וכיסי ןעמל * וכו ולקח סול
 ?םכס דע ורכד סיס קז 5עפ טופפס לפ(ק ןמ יוכל
 :ססיכסו = .:וכו ןכרתכ ןו(מ רו ₪ ךרטככ ןכ רמס ומ
 ?ףרוק (יכמתו ד פ יכשכ סרומס קז לכז = + וכו סלקממ
 :ןכ .טב בפכ 6% קרפבו + כ יס יסיממב וכיכפל .וכופל
 ::םיללפכ סילָכט ינמסל ךרכתית6מ עובמס עפסקש
 :סתנק 6 סקנק סיכמסל ןכ סנ סיפכטק ןמ עפש
 :םילרפככ תסכמס קספת .ופכל\ ?עופס לכ[ס דע
 :נעיניס דע .ספכמס ןכ סנ וכממ . עפסת דרפכ לכו
 (ילפפכס סווקס ףונק סז ילק) קיס לגל ב6 סילנלנק
 ף + םע ומממ בכרוסס סמו ופרס רמחה רעול סכור
 אופס סווכ לעכו -:%פ רק סו רכו סירקעס עב

 רג 7



 חרוהי לוק = .
 וכמו לכ6כ לוס ך65קכ + כו לגל גו ךסלמ : רז לש
 ותופיטמ ופיכטס דכמ לבבקו * סבמ ול טיס וליכסס דנמ
 וז סכוכ 5 רליב ₪5 'פ ב רמ6מ סירקפס לעבו ומכעב
 קעטב קזמלממ סיפע פוט סיפע ?ץטסכ וש סמ
 תוסס קככ יפמ (כוי רוכלסש
 סכוי רובלס | ןישס סעסכל

 יעיבר רמאמ

 המב ןכ סג הזו יימייקה יבכוכה לגלגו ךא'למ

 גמר תכ ןמיס
 5כ5קמ רח: פרסזמק .סרוכק לע לכס וקכס 51% לכט
 : \תכס ליפסמו ומגע ליכסמ ותויקכ סככרס וכ םי וס
 סירבלס- ונפמ דס6 סוככד יכטמ .בכרומ סוס וליסכו
 כעסו .יריתסת רפל רסס לכמה וכמע םייקתי סקס

 * ל1לנק וכזמ ביוקקו רח( 7
 שמה ןיכעה יל רמשיו ו36םי

 סיוספס לפ0 (וקק טופס ךאלמ ונממ בייהתה ןושארה ךמ ליבשהש [' עי תופלממ סכקס ופמ
 ונממ ביזהתה דתומצעמ ליכשהש המבו גש ל'לל!כל 5נלנרמ6ו "סמ

 לא ןכ רחאו תריה דע ןכו יאתבש לגלג
 זרז 'םדא נב ולבק רבכג

 זרפומ תווהש וומאש דע ול ותפזרהו םע6  -לכוקכמטסתעל
 הנעט תאזו'ןוי יפוסוליפ 'ג ותוא וסחיש ינפמ סקול .ופיסזק --

 המכב הילע = םישקמו קופס הב ןיא ארירג  סכ דועו'י יטיטפ לס 4
 :תאזה תוליצאה הדמע יא דחאבמב כו יקמ סיטדמ קערל:יריטע

 :ןושא%המ די = רצקקזר ךי*מס - לע

 ומודק 526 יכ- סיפייקש
 סקל (וק ןוטלל "יפוסוליפמ

 י לעופח לכשה ופל סככו : סילבלנק רדקכ

 כ| יוקכ
 65.71 יס יסימסכ וירבדי
 תפ6 בק סיפכטס וגלדוסש
 קזכ ו 'תונרדמ  סרמצ
 ויככד ויק יכ סריקס סוס
 ןמ תספ תכ תטס לע כב

 ה"עמלש המ יאהבש תלכשהמ בזחתה אל המל
 ךאלמה ותלכשהמו רחא רבד ונממ
 סכוכק * כו ססמלסש םיכפ " בראאתבש תוליצא ורוצ'נייההורחא רבד
 .קולימלס .ךפמכ 5 קמפ \ לגלג ונממ ייחתורמצע ליכשיש מש ונל ןיאמו

 םייסתה :ךי< 3נלגק דכממ
 :9בנקו = = 5351כ | וכממ
 יקפו סילקס יכטמ בכרומ
 ותרוכו 5ג) נק למ = תוחוכ
 5גפנכ עוגה בככס רמסו
 .1ע ןיכעק קיקלטכו י וקהוכו
 פרכסנ וכל 60 בוויסס דכ
 יסכס יקלכמ .ככהונוק .סזל
 :סקלסמ | בויסמ* תככהומ
 סקנסמו 5ג5נ0 סרב דחק

 * וכו בכבכ סרב רקס "
 סמככ -סילע סיסקעו :3ע 17

 רמאנ ןכ .דהאו

 לטופס סוס לכטס לכקיס5 .ךאלמ ונממ בייחוירי.[ושקורזד ליבשהש ימו :ךיטמס סטו = * סופוסוליפש

 3ק%9 תלכפקב דק5 ךולמ .לכשמ קצוהש וטסרא ןועט+ רשא תרעבו .תכקש קב תעד לע סורכלט
 םם יכ סוכ ותעטו סקמ
 געינקפ סע ףוס 5ע קרוס
 תוליכ(5- סיפוסוליפס ירבל
 דע קברט  ףידעמס יפ
 .סכטו ל ק"טע ריזסק 1כלרס סכממ + פונרדמ (*רפסמ
 וססייס יכפמ : רזי לו סכקס סילנלבק לפסמ ןימ(ס ים
 ספ .לוככלו סלכ6 סכרבל סרכו סיסיכ < * וכו ו6
 קר סזכ סמק תפזמ יסב6 03 יכ קויס סע ומי רקו תסכמ
 קכעט תסזו ל1ו 6מלעב 6כדמוסו ססמ ףיס 6דירב (רגס
 קיפסקל ידכ סכ ןיפס רמול סכול  י'קופס סב ןי6 6לורצ
 סכויכ לעו פלס סקילע ךוטסקש קו6רס.יכפ סעָס
 'וטסירש וסרכזי רס6 סז ל בכ פ יכטכ סרומס 3תכ זמ.
 5כטס"'וכו יפילטג סכס יכמסו יכטל סכס ןופלרק לכטסש
 'ככרסק תפכמכ ןי6קו קפס-93כ ץוס טוטפ סע ןופ(יה
 :בוטסיס ומכ .בויחס דכ לע .תולנמבס 190כ .תפכזכמ
 לכ טיפכטסס ורכזט קמ לכ 15 קדוכ וכסכ6 = *וטסיר6
 קילכטומס רחס'יכייכע 'ככרס ססב םדסתי וקסלקי 6
 :ןוס ךו6 6רכססו סכטסמס ע0וכ ול וכקדוק סעו סיכמ
 רסס ןיכ ךרע סזיסו סקמ'ילנ' נק בוול קבס סילכסש
 ::ופ וכודוק וכסכפט רוט = 350 רש וליל לסל 7ככסנ

6% ; . 

 ייפ לע ךסנממ ךפלממ ןכו .לצאישר עבחג  זרוהיש : ךירצ ומצע זרא
 :לי לנקס :סדוקס לדסְק 536קל 9

 (םרכק רונקס לכ = ןוסלרסמ | /

 :וכממ לולפב עיפפקמ 'ק די |
 י6וס ס .לכניס רועיטכ וקלוול וכטמ רוכעל יפסמ סב

 זו וקומדב ומנככ דילזקל וכ ו\פב ועפס ךופססל
 6 וסיככ לפס רפסמס ןש רעוי) סזרס6 קזכ קל קי ₪
 :םפכ דככ | *'וכו יסקכס .תלכססמ בייחתכ 6ל סמל

 כס דכלמ לכמ לעב 6וס וטכש גל בקמפ יכסב סרוק
 (קלעמלס סמו ופעכקל דסויטק ךפלטק-וסס וקופס

 ופופעק 6וק ןוטלככ- ךפלמקו וקופס לכס שוק ןכממ
 :לתכס 215250 וזווטק לכמ (יכמק רז 6 ומס
 :מולומס 3ב5ב לכט ןכ ס ליכסי יכ *"וכו תורוכ סכויסקו

 + ': עב רפסעל ותוליכ6יכייכע לכ ולעיו ומכע לכטו

 ₪ רכובכ וקרפכ סרוטס רכזמ סמ ןיעמ זסז \* דכל ןישמו

 מספעמלמ ופ.ככומכ לכסס 5ר * וכו ןוטסרס ליכטסס ימו
 וזםוטכירס לשכתו ספס קכוכס *'וכו ןועטי רט תעכו

 וףיר5  זומכע 6 ליכסס וקמכסכ פוס יכ 95ל יטפכב
 םכליס יושר סיק .םרכוכה וקקכס יפל יכ עבסכ סיסי
 .ךוימס ליכטס -ףוקס רסק סשכקי ס5'ןכו : 59 כמ

 < א. - 8 א
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 * תרוח' לוק |
 תורטפס סיפוסוליפ וכמסט ומכו וכרעכ ןוס6ל 6וק

 סלעמל רכזומס חכוקס יפל בייפתי סתעל יפל וז סככסמ
 ס560 .תולסתסס ךל .יתלכז סכמ6 = : ך65מ וכממ לכ6ימ
 ולקס .סו3 קמודס עו לטל ורכד6כ תעט * רכז
 ועידוק סכסוי וכו יפוסוליפב

 כ וכ תכ מיס יעיבר רמאמ
 ו" וכו וכרתכ ןופמ רוקסל ךרטככ ןכ ורומ6כ * תערוקב
 .טפולש .לעו ולמ6כ ספ רכוומס סיפוסוליפס ךלד וכל
 < .תקמ6 5ע .דוככ ןתכ תי ומטל יכ * 'יפוסולופס ולקח סז
 פס דנככ = = יוקריתוס ל ךלופס סמ זו עוספס וכפת

 ישנמכ וכו ךסלמ ל ופי ריכיה
 יסע רמו * יפומוליפס כעד ליכשהש ןועטי :םאו לגלג רגממ 3900) 15 3עבק 6 ןעטל ןכ סטעיכ
 + וכו רובס ץפקכ סיקוסט *ךסולמ רנממ לצתטש ןושארקר לוע רפס ימיסע וספכ

 יכטכ ה ְּ ל ירכל :ע ותעד חיכה 1 2 , ,8.
0 

 .עבטב 05 ןוכרו כוככ לעפיס ךלת זכאש בושחתו .תפוסולופה .ךליהכת .קולסתה לכ0 :ושמיקיפסמ
 גתובר ופלקתמרלועפ.ספעו "רבה תפומב ךשפנל חינמ ריזה ?ר'רח* כס סקו6 !וכמי 9 סָ

 ףרל 65 - = תס6 תככ ::כפ אלו לכש םתוא לובסי אל םלכ םתולחתה 'לכא
 * סלימעס:רמסכ לולעו קלע םהמ סינש ןיכ ןיאיכ רועו ' השקה תחתוסנכי
 פי6טסכ *סקלופסו = ש6כ בר רע םיכמוכש םהמ םילבקמה אלת המכסה

 + וכויענלל סלכנכמו * ןוטס באו ו" סילקדנבא כא דחא

 צע -- עכלל כתכ ןכ םכתלוזו .ןוטל5א א רטסרא רת4 םירוגטיפ
 לו כז , ₪:

 פשוטי רו רו סנס יככוט ל | .ורובח םע םיכסמ  םהמ רחא ןיא הברה
 | % זוה תויתוא ג ךרוצה המ ירזוכת רמא וכ יס :68ו-ספסכ ןכעס דוכס ר ּ ל ./

 6לקי ךי6 יכ קכוככ רכד
 ו-6 עבו תרה לגל אלמא |
 + לעופ קרזנ !ערמ(כ סל םלועה שודחבו ארוכה ץפחב האדוהה סע הז
 יוכ ץרוימפ סשוע ןכ וכנישו םנינמב םיברה םירבדה תא ארב םיקלאהשו
 :סדיקעמו לימפ"פוע וסס םשויישארב רדסב רכז רשאכ הינימל תחא תבב

 ימימסכ רכזט קל ןווכ יוכל
 רנקקסב ססלו דרמסכ לז ימ
 סוביילכסק תודוספמ תועד
 כוכסכ  סק!!עקכ .לכסמ
 תומלס סקכי ףוסש 5גלנ0
 : סמס ןייזעי וכו 3 רסחפ
 וכ + וכו סקמ סילכקמס ל
 ססמ דק סילכקמס סכ6
 רטפ6-* ופכיכ לפ םיכמוסו
 ססיכוכ ?נמתס וס בורק
 סינוועמס ןוכ ך6 * סטכסס
 סמכםס (כמת 53 סתטקסּכ
 :כע * סק(רפמ ויק סגקכ .לעגרל םלכלכמו .הרלותהו הדימעה חכ םהב 6 קספס ףוסכ 68 סלועפ

 ב יתטפרחמ טרמוארצונאש הספ והוה ככה
 5 רפלכ יכ ל : תושארב השעמ רומח םוילכב 7 ו ני לכו סלכו
 רפ6קטדפס ץכאקו רפקפס הז רזוכ .ךלמ תוכיטה  ,רבחה רמאא כ יל .לח6 ןואפ קרס סקלוומוכז
 :ביתכ69 יתיפע וגו פוע יט6 + רמאב הנומאהו תמאהא סלס ירכדס ויסו *'וכו ססע

 לידס :ליכעד ספוע 56 .קריה אמש ךא רילא ךרוצ ןיאש זרמ תביזעו
 .םכוועס * יקלס סככ * רכז רביבתג סקלכ6) 66 םבחרבאמ ןויעה רז
 ,< +קעלוקנ ס'עמ םבדוק תודחאהו תוחלאה 15  הררבתנשכ
 פותכזע) זכ ןמיס קינה ומע רבדש ראו >וזחמב ומע רבריש
 0 = / 0 ןוצר שקבל בשו ותק 5 ויתרושקב לכ

 קת + וה אח וטל רח מ סקלה
 בסיופ .סייעכמ6ל = ךלוכ בפ = זאב"

 :םכמ5יכ  *טוספס דס(ס ןמ .יוכרס תוטספפס וכבלכ

 יעקב לכזס סמל סיכול
 ןיטח יטעמכו רמ65 דז מ
 סמכ סיטי6 כט ןיכ סקכסס
 םועלסמ ו רק6 דפלסקוש
 ס1 עכטס רק0ס עב

 650כ ס6| עכטסמ סהר
 תעד !ע קמכסמ תס6 תב
 | סליקתל .קז ןיש סכס ת6
 לקפ תעוס סקס לכ6 סעד סקילע סדמעמ סדלות)
 \תעיסו סרונ6פיפ : פעיסכ | ונקמ וכ. סורכדקסמ
 .: לכו סתלוזו ןוטלפ6 תעימווטסלש קעיסו םילקלככ%
 ,1 סיככד  וכמסמ * כו ךלמסס< = וכ ןמיס

 \ ןמ יוכרס טספקס ןפו< (וכממ ידכ| 9
 :רכזועה סריני רפס 5עכ ךרד ןכפ 65 טופפס 9

 כ

 פכומס כפכס סמ יפכו טודססמומסכ וקנוסי'קפס סכר
 :יוכו וקטס ו3 סררכקכסכ : ותלוו קוטוקמבו טז פ יכסכ
 3 ו6רוכ 6 לוכסנ יעכטס ןויעס סלוט ובילסכ ותולעב
 ימסק ססכהו סייכויעס סימוכדסו תוטקבס -ויתוטקכ לכ
 .ת6 כב ודטלס + ןוכרס [וס ךי :רשוכעו ןוכב רתוי

 ו



 יעיבר = רמאמ = :הרוהי לוק =
 * גסוי רכד ויפכו :יסו סד6ס וקשעיט 'ס [פק 90
 לט וכוכר .סיפי םסכ = ר06/ סלועיפו סיפעקס תוסא
 .רמ6כ סילצס ןעככ ץר6 (יס *סוקמ סזיזבו = :סוקמ
 סע רטקכ .*טיקפפסמ ןוומכ : ך6ר6 רפ6 ץרזק 56 ול

 רףמח 7 5/ ןמס
 פבד 63 ס6ו קמוינעס קוסועכט רטעל סוכ ןווכס ו6
 ו:שכ יס ךיתוריעספ ומכ טכס לע סקולוס 5ע סמו(מ
 פגרסל ומוקב וכל קכורמ רוסש ביטיס לוכס י'וכו ךכל כ
 כוקכס ממ "'ופו'מ6כ ךכ\ס:וכמע וקפפסו ולוד בב 1073

 יכ רבו רמ6 ץוסט  וכ6
 ו עובק 60 ו רש ןווחב
 ך6 = :'וכו 0060 סירכלכ
 סקכ רעול סכור י"וכו ושב
 ויתמסט ימ  ךפופ .סרוימ
 "יס יטינסבהרמ(כו וכו סילמ
 סי? ל סיכרקתע ןיוס 5
 :סטנע 36 תוכקב ספ יכ
 לכיש סכוכס "כו כ דנוס%
 ןיכעכ סו רפס לט ורדנב
 קלט סמ'וכו ידקלרפעס לוש
 * וכו סמ ילכ .תוליפס רפע
 וכיפ פמילכ לפ ריעס יב
 וככל טז  דוסכ" רבדלמ
 סקל 6וט יכ וכ לקלקל
 סעט לעיקס) סוק ימיכממ
 סרסע דע לפסמס טפפתש
 יס קקס סע שוקו ומככ סמצ
 קל סות .דוס ססלס 3
 65 סרטע לע ןוכקסס דמש
 לספפו * 'ופו רתוי 6לו תוחפ
 5ע רלנכז לטיס סנס קיסימ
 'וכס יקתו "טדק כרוךכל
 1נ\נקכו לרנפס סו יפל
 לומ ןמעב | (וסס לפס
 למ6ס קמ | וכו סרפעס
 דונו = "זכו תזריפס רסשי
 קוס ןוטלק תטנוד ךסרש
 כמ(םסמו = *6לו טיכ יסצ
 סיטיכסמ סיד סרסעק יכי
 = "וכו ברעמכ) קרזמכ ססילע

 סופו ככ ליסקו(+ ץקוסי) =
 סתויק לע סרוסקזכס לרעב וטֶרדרככז ' טוקמ הזיאבו גשוירבד הזיאבו
 סנעמלמ סמכ םינינמ סע2 רנבנטצאמ אצ הצוחה ותוא אצויוב וניתובר

 ךופכ ישר סטטיט"רשש לכמו םיככוכה תמכחמ אצ רמול הצור ךרש ןוע ףרקכ עתפל ופתפו םסמ
 סמ 2 5וקו * קלבק תמגול ןוטלפא רמא רבכו תקפוסמ זריעבט המכח יעכ וסלט סָהיִכי
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 -םולכ סתרכב קו רכד לעו תויפוסולופב קסעתמ ק;ריהש ףוסוריפל רמא

 93 .פקכל כנמ סולקו 650 לרלאה םיכרדב ילא ץיגת אל םיקלאהמ ןוזחב
 ןיפס רפע ןקדקו:ס\כרע\עב יאורב ץןיבו יגיב ,חיל

 + סלע וקוכליכ"ףוס 5 תויתמאה תרוהותה+מבי ומול הצור
 "ובו ןקלחת 2 ןפוט ןוענ י לבא לכש 'עירכי .אלו עבט הז 'ג איביש יתלבמ תינכה ןפדפ סל1פ705 בדעמבו חרטב סת יפסטש םדחאה פע רפסע לוג% לע טכ ;ררשעה דוסב זרה רפסשלדננול רדגוהו
 "וכו ןטכטכ ילבלנקע ןקויס זר ילב תרוריפס רשע רמאש קמ יקלא דוסל
 סלונע | תוקלכ - סנופ .רזררקרלמ .ךבל םבכולב  רברמ .ךיפ םבולב
 שנק ק) ן65 תלנ\ןתמ  םושו אוצר מאג ךכלש י וקמל בוש ךבל ץר םאד

 י?רמשש ימב ךא

 שכקפפכלמ6ו ילעייופמ ףופו ןיאש רשע ןתדמו תירב התרכנ הז רבד לע <
 לקס ךפעה 5ע ורוק וכו ןפוסב ןתלהתו ןתלזותב ןפוס ץוענ ףוס םהל
 לטקכ .סז כמה סוכוליבסל  רדשו בושהו עדו תרלחגב קרהושק ץרבהלשכ

 מ זרמ רחא ינפלז וידעלכ .ןיאו דחא רצויהש <" פוכו כוסקו עד+ < ץימ6
 6 סכ יסּכ סכיינע- ראבקכ / :

 ליקעלכ ילו לח6 לכווסס 1 ה 1 בופ רפסה תמותה רפוס התא

 לח6כ קלונסקטירבו'ש יכפלו זרחלעו בשחו דקזמרצוד ףרצו קקחו צו
 'סככק ודי 6נכ סירפסקב .'בח ול .ופצרקו  לכזד ןודפג וילע | קדלגנ
 עכט יכ .תואנזמב 6רובְב ?רב אוהו ויד רעבצא רשע ץיב תירב ול תרכו

 םקוק כמי לכל וס לספק תירב ווהז וילגר תרועבצא רשע ןיבו ןושל
 ₪00 ךלכתי לרוכק ןכ+ *13 *ךיתעדי ןטבב ךרצא סרטב וילע ארקו הלימ

 ןע לפ) רמא סב לכ וידע רפ6 ןופ6לס יי
 עי סכקעק עי ע פב'ע וכ:ובי

 סלסעס .ןיממ ןכו ולמלכ טכ יס ןוטללכ וכיכמ תעבוד
 סיבי עכט סזי6 *כרעמבו סרזמכ וילע סדק לכ סיכסס*
 "י בע וכ ליסתממ לכוקמ 6וסמ 056 ספטעכ לול
 'פ עכ5רס כקכס סמל ןווכ שמס קס דוספ  :ורט0כש
 טוס ועבכ6 רסע רפסמכ תוריפס לע כס 31ו חומש
 ץודכככ תופוג סספ סעמפ סילנלנק סככו פקק דגש
 לככ וחכמ רוכעכ ןב שרקכ טלק 6וספ יכיסעקו תולמופ
 < *בע .* ףיקזח תופוצסילכו ףיקתס (וסו דוככס סב
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 קלכ( ןיכסטכו: ןקישנמכס לכל קכוט6ל סכס ש תוכסה
 שופכ לוינס תלסק לע רכז רש ךכתי = וכז קקפו רכו
 נפווסל יכססמכ ניו ףרכו .יכוימדב קחו * ףקוטמס
 וכו .וכוימלס וקסלקיס סמ רוחיכ לע ףסכ) ףרכמכ
 לקחו *ו550 תוסכק לכ רושיכ 535 בז ו יסימסב רכוש
 בסחו * פולדכ .סינפובקי רתוסס יקלס לכ לע לכפכ
 טעידי ודיכ ספלעו ירטכי'יקלמס ןמ ויש ןכויע יכופמב
 *כו וולו א ץיכ פירט וש קרכו : יקמפרולכ

 רש



 רמאמ > "תדוה% לוק = +
 *ססעת לו * נע תוטקספתוכקעמ ימ] ןווכס רטפמ>
 תועבכיפ ןיכ ןיסלס תיפכ ול לכ .ססע תונמ דבכביש
 50 ס'תוסכ .סינּכ סתויס3 .סויטע .יִי סיקיס יכ סיד
 05 ד גככו תופעל .לב6 כ ים ולמ6 פלו ססעמה
 קלימק תירב 5 קרכ פע
 ערס רנו תויקק :טיססקפ-

 5 לכלקפ ן3ג9 6 רוטשפ
 ויתוולת ול ונמט וז תםרב
 סלפוי ,סז לכו * תוימסנמ

 סירכלק .תרפע 36 טוכקכ
 סע ןערזפ .ןפכיל סיליתעה -
 הב קל סע ןסיטרפמ :ךסשכמ

4 

 = 00 טכחכ | ןמיס | יעיבר
 *ןלכל כ ןיככ שוקו םיכפו6כט קזחכ קוירטמק תוו6קס
 םירקעס רפסכ ו56 סירכד ולפב תב סירס סינפכ דופ
 יפעבס ר6סכ ןימכ סייק לוק סדקס ורקסכ 2 'פ דל
 .סויק פוקו = ידכ לטל תוירממס תוקכסשךובק לכמ סייח

 טספס דכמ סוכ6למב םיכ

 לפס ינכט פכקו פרכלומס טצמ ל: סטינארתשינוצפ"ירזוכה ר/מא חכיפ

 זמל סויקס יכימ יכפ לו * וכ סיטכסק כ ובכוכה 'ומכחמ

 < סייעכטפ 65 * םיעבשל םיתואגה ₪
 תעידי לע ךןיתופיעה רככ רבחה ךמא עכ'פ

 ירורבה סיכווככ 0כ'וטבמב

 א'הָשתש א הנבל פוקתב םנרמפולכ 65 הארו

 ןרכ ורב סרומי רפס לעב
 םופבכ6 רסע ןיכ ככ ו5
 ול גל :ועבכ6רפע ןיכו וידי
 'ועמס סלימכו ןוסלס קלייב
 למכ ווטרס ןימק 5וקו

 שיק סויקו -: עודי רועמס ₪7 שכתשנ אלו ₪ לבוקמ גצשה בי טכ סרות ק תוו6 ןקויהל קען 2

 רוכבה המח תרפוקתו רכסק .רכוס וכו סל

 < לכז ןכ לעו + פיס ןוס6רכ |
 ו ל דלוכו סזכ רסע רפסמכ קפש
 - . .סילכו .ןוטל3 תורכ רכז
 -ןוממס תילכב 6 * פוכמס )כ תבוס'כייכפכ -לולכל 33:
 רפוס טפ רוכדב ןוטלק תו'ס) דוכלסו סבטסמס ולב

 חילס סט ול רוק ןכ לעו כ5ק תכטקמ 5ע תורוקל ריסמ
 ןוסנקוקיי סז יפלו = קסעמק 36 זומרפ קלימסו לכסש

 נור ןופלק תעמכ וולה ם'רהזנ הב ויה ךש
 ופל סוו תרכדמ םפכב רחל | ₪8 לשש = =

 ולכל יסנככ כד | .
 סווקס רכטפ סע .תירכ

 עד ןייטמס ספ(ו *כע * ןכס סויקס לנמ 6 לספנ) =

 ל וזכ .סכס םישכומ 50 סירכקס תויסל יכ רוכו כוססו
 ףס6 קש - טלקומ רטט 20% רכדל .לכוש 60 רנפיב
 שו לככו +וי56 בירקסןסירו6יככ ןמ רכסכ וכ לסבו

 "בפו6 \ע רוכק לבד רפס לע רנעסמ יכימירוס6 כס 05 = = סלקל על גרס תועככ(.ןיב קלימסו סידיס ,תופפכ6 ןיכ
 טפמסמ וכ + סזכ סז לטו סזכ סז לס ת6 ןקילסש יכ מ
 * סטעת 6כזלסע וכמכ (וכמ ןתטלסל ₪ ססעמו שב
 למלט הכיס סילע רמפ טדק : ןוספ וס ןוסלס תולכש

 סקרכ%ב סתיסו' וככלכו וכוט) %ע סמטו סד5 סיקל6ס
 "טסו לו טשע יט ןוס5רבש דכע תלובק ותויסל קסודו
 * יטעמס קכסכ סלימכו *יפויעק קס + ןוסלכ ןוובי'

 סיימיכפס קמועל סייכופיסס ןיטוס םסמסס טוכ זמלקפ =

 :ררפסכ טניס ןרכוטומכ קנק תעדל סטמס סָק סנש

 מפס ךלדו + פכסל ויפסוס יכרטכ סוכ63 סיסי
 \ ,3ץרלס פכ וכפמ סס דמועו סכומ ופדק לכיס =
 סיִכככס ומכסמ טעמ סלרתסיכככ | ףב ןמיס

 וכ תסנסיפל .*םיע305 סיתוסכק = 7 =
 ספויקל סינככס תומפסמ טעמ ו רב וכממ ףקב
 לע ד לם וכממ 5סטס קמ יפ) יכ קזו סיעבטל סיתוב
 סתווקל ודימ פו קב | * תויעכטס תומכסס ירויס
 סיכויגע םייעבטס סירכדקה תפידיל תסחייקמ העידו

 ססע סו תמיעפ תו תלוכ  *קטמל סיכותסתו ס3עמ = וברכזכ רוכוו ספ "ו דול 8. ןפו< ספופרכ ןוסר
 מקו ךומספ תופי ןכלע י 6נפכו ןווכמ ססיכ סיק)6ס ויקי ודסי = פועכ26ק רסעב וזמרכ ס3כו בז ים יטימח
 רסטכ כג סיזזלכס סמכע לו .* סלסס ןויעק 56 סיקתו
 * יפעמס קפסק תומילסכ דָחי ועיכסי סיפנלס תוכבש
 "רמטכ יררכ עברס'פ ירדככ + וכזוכ ווגכע טזלט רספ6מ

 סנסתב סקלב5 ביפכו סרכש כיתכ 626 רב ימר רוק

 סמר לע ףוסכלו סירכופ +מכ לע ססרכ6) סבכ 7/7
 יפכל ומר סיובק םזרו טיכזש וס סיכיע יתש ןק 1500 +

 סליקסכ ס5 סיכפ יכטע לחלב קכקכס ןוועק ו |
 סיכול סיכיע רמ6 סדנככו * ס לס( דומלב סל וטכעמ
 סתויס5 סקיכמ סנ קסע ס קשור ןיעו .תעמוס ןו דע
 , .* סמכחס ןיכקכ לק סי)יטומסו ס8ועמק סיסומש
 ימדעמ עי וסיכ סיוגק ם(רכ סטעמס קוקלפל זק
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 -םומכסמ רמ6ל וכ בוקכס יכסס ססכס יפלו * ול דנככוש
 סיטכסס ורכזס סמ למול קכוכ = * סייעבטל סיפו(כס
 סקכ ומיכסיו פומכסס יכיינעמ 3[ וכיתוכר סייקמ6ס
 ףפמ יכייכפפ ופל סו רמו *  סייע בטס סיפוסופיפס 6
 וטכסס ילויטמ סתויק סע סכס דע סירכזומס סריני
 סיתו(ב סנו * דל יסככ וכלל תורפסנס תניעבטס
 "מ רכזומכ ססטקסמ וקסר יכ סויעבטס סיפוסויפל
 : : עקרב לעמ רס6 סימס לע קכ || =
 : דס וס יכל + וכו ךיפוריעס רככ טכ ןמיס

 ובו סיכורבסיטבמב ססעולי לע | =
 *םוכס ינכ ןווכמו רולכ סכוכקס יכייכעכ סטכמ סיס יכ

 סלע" |
. / . 



 המר טכ | ןמיס יץיבר רמאמ
 , ףטרוזקמכ תפסות 6כמת 93 חי 6כק בי סל ןמיס
 וס ספק( יכ ה תוטוטפס סככלס ינס סע טמסס .יכס מלט םקמ רווסמ לככ 655 ללכ סנס ט*
 ןיב סו יפ9 קפחתי 2700 למ ןונטקמ רוזקמס רתומ

 תרוהי לוק ו
 סככלק ספוקפב סעדמ פ(רוקכ וכעמ ספיס ! סלעסץ
 :"7 "ים סט רפונמכ סז )ע סי6ל ספמ חול רש וכז
 סנטס תופוקק .עברפ .תויסל יכ י וכו סספ לפי ש
 סכמל קככ סכסע תק לכב ומלח שלשמכ סישכל עברו
 :ןסו 'ט 'פ טדסס םולק 'ט
 * סכטס יקרפ "דל תוכווכמ
 6וק1 ץיקק ןמזל ןםיכ פוקה
 *רקק ןמופ זומק פוספיכיכשב
 ,ז ףרוקק ןמזפ ירפת .פוקת
 פסככ קס ןמוכ כט פוקתצ
 "קסמו ר'פ'כ פע סכוע דומז
 .סכימ ספוק ול -סכס י (ז'פל
 קיק 05 ןפינ פוקק דוק שמע

 קולא חכפ .לופ* תולש
 וב קוללככס תופוקק ועס

 סיענר קט סיקנח כ ועיניז ,ןסינ זרפוקת רחא
 ורפי לוסו ןקמ ספוקק לכ5 קובשמר זריזה ָךכ .םםהצק ורמ 4ש ומכו
 אי ההל הירבע ןסינב רסתיש דע תבש תפוקת
 ףרוחה זריעיברב הספ לוש אלש ידכ ת4תש
 זרא רומש ריחזהו ץרוצ סיהלאהו ויקסק כ
 ןומהה לצא :תגהונה הפוקתהו ביבאה שוח
 'קולחכ כּורקה ךרד לע איה לכא הרורב הנניא

 עיברו סוי אצ ץיבר לכ יִעָופִתַתעברא לע הנשה דקויפס כיכלס ןמז ןילע
 תריעיברב הנובָשהב חסָפלוטמעה *  םוי .זמפ סיכ ןכילק כו וזפוקתל
 -רקע יכ ובשחו םידוהיה לצ8לעש/%פכה ףרוחה + חספ תימעו כיבלק פלק
 רוכעב דחא שרוש לע םנזאשו רב םתרות רש וזכו = :לוכויס ומכ
 יכ6 .רכ לכוס ברד רני ביבאה קרפ סנכה זנדוק חספ םהָל פיש הכו ו מט
 + לד .קפ ככ סילסלפל
 6קסכ ופפ * ףרסס תיעיברב
 "קוקס תכט 'פוקת56רק זו
 ופ9 לוס סטכ ןסיכ קפוקפ
 לוק כמ(יסדץיככ ןושל ניס
 וקמ63. םותכ ןוטלכ .6לקו
 סו * ףקוקו ץיקו סוקו לוק
 רוסי לעכ ו360קמ6 ומס
 63 ך6 >> רכולמכ סלוע
 כותכט 'רס6 ץססככ וכוקיפ
 :ףלוקס .סוקמכ ויתפס כ
 * 'וכו קנקוכק ספות
 8 ,% 6 '6כ .רוכז .סכיכ- ולעס ןיכסל
 לע וכ ןו)ס = רפוכלכ .סווס כט פדמכ 67% ברו ומס רע ןיכ סמ

 תולו איסחרפב איהש הפוקתב םנובשה יפכ ְ
 זריתמאה הרורבה המח תפוקת לא בל ומש
 נעשו (פכ סניש(תמסופמ יתלב ) הענצב איהש
 דע אלא םינפ םּושב חספ לופי אל הגָפבשח
 סבוי וליפאו קרט שארב שמשה לוחתש
 המכמ שוכש סוש ץרזב עריא אלו *  דחא
 (ינתאבה טיכמל קבר)ןובשח אוהו םינשיפלא
 עובקבש רורבה אוהו יכלתיכץ ןווכל ליכ סע ('כ
 ;ךמח תפוקת ערמ ןכתי ךיאו םהכשיתמאהו
 תומכחמ אלא הרורבו תקדקודמ הנבל תפוקתו
 *רורבה  לעו תרמאה לע ?רנוכתה

 ףככו |

 עפוקפ לע למס רמ תפוקמ
 676 כר .ןוכסקל יכ 576 בל
 ספוקמל .ספוקת ןיכ סוסי
 יקח טיקת תועס 'ז סוי כ
 בוזקקס סלע ןככו עבר ל
 -ןער'גמ ו קפסות ילכ סלט
 ₪6 סכקרס .עידּוק ירססו
 )60 סירכרכ | * ת6ולכ
 5 ןו6לכו + קרפ ףוס לכד
 ספ קת ןוכסק עס סירכדס
 רובע ןיכעל סיכמוס ווק וז
 .ףוכמ לודבק כט תעַַאקכטס
 16 ןמזס יכפמ ןירכעמ ויסס
 סז .ןוכססס ופל ךקוכס וכפמ
 ןופסרס .ןמ רתוי תמס ?וס
 < םיככלק ןמ | לורק עו

 פתוי .וכמ ןטכ6כ 1ר0בזכש
 .טקיסש ופרס. ןוקטקס ןט
 לס ססש ססקס תכס וכ
 'קוקו פע 'וכו סוי שיכלו
 36 (סק פ עכ6רס רבד
 "יקל מפ תפוקת לע ךומפת
 < + "וכ606 ככ תפוקת לע
 לופ6ס כסס (ס ספינקס ' כע
 'םולולס טפסקכ 15 361

 'שכ 'פ ורק(כ ןופל סכעמ ךפ כי -יויפ
 .ץקס רממ וכ יריסעו ועיז ק'פ טקסס םודק'סכ סבטלסל קופלסקמ פועל פרכוכס סכטס ןמז קלמכ סוכומדץ

 לכ :6ר0 כו עוכרו.סוי סט ךסמ קפפוכ מקס כט
 יססמ עבר לכט*סוע גרסו םיקמק ו3קתק תופס ק סנו
 .תפסות סיסק.לפומס רש .ןוכטק יפלו ::יק)סכ ועק לקס
 הלו פועט כ סימי סרפע .סככלס כמ לע קמחס תכש
 לכנ .קטסס עי ןיכממ לסשוו רד 83% ססל ןמיס םיקבק
 סקפ .ןטיס סיקלק פק תס6 סע * סכס עז לט רוזפמ
 : סכסץו ןועפ ז סו כ ספוק ל ספוקת ןיכ סיסיו ספת
 .ןתכט לע סו:סס .תכס תפסות סיזת 576.29 ןוכטס יפלו
 > " סועבל אנ :סיקלס'9קק תועפ (כ ימי קלפע טככלס

 סבסש .רכ 076 בר רכס .קורכס יתס וכ 56רשי יקבסל
 מע וסט יס .תוומולט יעכסמ סותמשמק םלכסכ (%ו
 "לכ :םסכ סיעבר יט סיקלס 5 תק תועט םמחו סוו
 ?הקק 9:6 סזה ןקוס עפר קי: יז * םיעבר ועל קנס
 5 <וקנס .טיקפ תועפ 'ז סוי (0 ספוקת ןכ סנ
 זוכס טיפ סיוט לווסמס תוכמ ט = סזיופל ויסיו סועבר
 וזדו* בלע סמס תכס רתומו *תויללו סוספ.5ל סקס
 םיץקלס 5ק תועפ כ ימי קרע :(וק סז יפל .סככל
 בע ג רכס יכו כ ץלכססויז מ לכק זכי ןמיטסו ועבר קע

 יקפפ 41-61-60 מ



 רמאמ תדוהי לוק
 תוספ 63 תועס סשו סוי סש5ל סכפק בוטסי [וסו 50זשש

 סז יעל סוסיו ינסו תועס 1 סוי כ ותיעיבלו רפוי
 סכסל רכ 76 כר קפוקק לע ומס רמ תפוקת רתומ
 : םוללוטמסע 706 רע סולו סיעגל קט סיקלק כ

 * סו ךכל סכת תופוקתכו  ץקדכ ןכוכתקו סרוק סעל =
 * ומס רמ 'פוקת 670 בר5 = סרותי סכ םוכס סי ספ
 * וטכ סת 60סכיטמלו  ביסמכ סק6 090 וסכיפת

 כ סימיי סז יפ) קככל .קכס לע קמק תכמ רתומ סיסיל
 סז ץכקקיטכ סכסו דל כי ןטיפקז סיק)ק דל .תועפ
 וקו סיקפח קפתו סעס ס\עי לווחמק תוכט טזל לתוש
 רכס יפל סככל תוכט וט+ לע סמס תוכס וי ופיסויס ספ
 טכ סככלס יפדס תדמ סיסיסו סמקק תבס פדקב ל6ושש
 תמ6ס ןמ סקוסל על סוכ ל0ומס למב סכקס * נכס ב(
 יתסו בי טכ סכבל םדס דס ולס 6תיירככ רט ?וס יב
 1ע סמ6סמ קסכיו סיקנס כשק סקס סעמ תוקפ
 סיסיו ועס זמ רפוי רוזפמ .לכב ססע ץכקתיע סיקנזפ
 רתומ .ןכלו סכס ינסמ רתוי סויס וכדלומז ודזמ ןיכ
 סככלכ שדקכ תיתמ(ס א סדטס :ופ3 6וס קפלקו סעסש
 למל סמקס תכס תדקמ סזס תעדס יכ עדו ורמס דע וב
 וסינפס לו סמס5 סיכומס תומוסס תעד 6יס ל0ומש
 תועיבק סוי לסקי סופו מכ ופכ קומ רססים סמ ל
 : פל סידעומ סכמש * קפסוקס סז בייחיס קמ יפכ סקי
 676 בר תעד סוס רס6 יתמסק עלס לע סקדוסיט
 <> טרוי קח סכקסמ יקלכ 7ק6 ןפו6 לע דימפ ולמעפ
 קודקללו רמפ5 קרפס ףוסבורבל 03 דע כו סויקלפ
 רמ תפוקת בוריקו סקקמהו 6לק ככ פוקפ ןוכסמ
 תופוקק יתס יכ סימכסס ורמ6 תמש ןמ סקסלו ללועש
 6יססרפב ומס רמ תפוקכז 6עככב 076 בר פופוקת ןט
 יכ רמ65 בוקכ 6י"פ ד רמ6מ סנוע דוסי רפסבו = "פע
 ידככ קייודמס סנמז לע ףדוע סכמק מז סטעפ ל0ומש
 יכפמ 636 סז רכד ומממ סלעפכס יכפמ וכול וכרמספ סמ
 םידמולס .תעדל וכילקסל תופוסעס ןוכסק לקסל סנלש
 סתולמ ופפק 050 סמסל סיכומס תזמולס וטעס סמ יפב
 עיכרו .סוי קסטמ ייודקס סכפס ןמו לסוקפ סיקנקס
 ץכקתי סוס .ןורסמקש 996 וי55 כ וטמ (3ו סו
 < * סע בורק ךלד לע דס6 סוי ןונכ סכס 'ם )ככ וכממ
 סדינ .קלכק סתיסו 5זו טלסס 'פ עכ(לס ילכד ןק ןקל
 סע'ל סקס סכ ט* לככ סיכט 'ז ןיד תיכ רכעי סמועלס
 פער נמו קפסופ וכ סנס תוכס טז סס שו וכוסיפדס

 יכ ונעריו לוקפ תפוקת ןוכססל ספתו סעפ) טוסת
 < ומכל וכטזכ בורק ךרד ספ קל סזוכמק ספעכ 5
 בולק וקפוקק ןיכו קנס תפוקת ןיכ םיסויס יכ ורוד

 | "טכ .ןמיס | עבה
 ךץרלכ סלוע דומי'סכ דוע בופכו * בע 'וכו סקי טמ
 676ב9 תפוקת ןס .תופוקפ יפס 5[ סמ לע רכזככ
 סכט סוכ קמזלס יכ סיססרפכ 50ומט תפוקתו 6עבנכ
 פונעס דוסי רקעס יכפמו סכובפס וקד יכפמ סו עיכנס
 סדקמ סימכסס  גסכמ קיס ןכו סכ יול וס ויקודוסו
 סינעוטה ירכד (יכס גי'פבו * וכו תומכסס ת6 ריקסהל
 3ע רווחמכ רוכעכ .תוכטרודסכ סכוכס רמ(') וכילע
 50 יעיכט סויו ןסיככ רז לוקיט ידכ וס וט176 חוג רד
 סלנג 65 וכמי סזו קכלסכ סלועל סמדס ספוקתכ סכרע
 וז תכסכ ןכו רווקמל ייטימסס ירקפ סייקחכ 6)ו סכליכ
 .ףנכ .תונמס .גס רח דע תכוט תפוקתב סע ךסממ ול
 נח יכימסו פוכסס גס רח65 דע זומק תפוקק ךסמת ןכו
 טתיטע ו סעטס קזמ ספו6רבעל טז יכפש סקל סיסו
 סכוככס סתכוטפו סזב ןכילפ סתוכעט ויס סז יפכז כמ

 | פופוקתס ןוקתס סעידוקלו סתו6 לרוננל-.630 0
 ןוקפס וכיק וילע וכפסו וכ סק ולגרוסש

 ףודסכו סכפס יקרפ תעיריכ וזלע ךומסל ש]
 סר תעד 3ט ןוקתס סוסו סכלקכ רווח רובעס קוכט
 וינעו סלועק וכרד ופדי 63ו וכ סוייופגרוס 030 דל
 פדמכו .סככלס רוזחק .סכככו דסייקכ ללוס לס לע 63ו
 סויו .ןסיכב וז לוסופ ידכ וטזל6 חוג רדס )ע רוכעסוב
 דוע .י'וכו סלועב סמדמ ספוקתכ סכרע לס יעיבפ
 דפ ווטרס וס סטחס תכסמ עורי קרפ יכ ספ ריב
 2תק סוק קרפסו סכס סכסכ זכ ףספס תעיכקב סרוק
 ?וסוס רסוס רחולכ רגו חספ םיסעו ביכ6ס םלק בופכס
 כיב6ק םדח ןלקתו סספס סטעפ ו6ו ספת כיכ6ס םדק
 ופ5 קכקותטס תיעכונ6ק ןכיכ קפוקת פע סוס תמלכ
 עולי כפכ דוד רכ ססרכ6ר סטכו *'וכו 076 כר תעד
 תוופק) ילכ סתיס סככלס רווחמ ןוקקכ סכוכטס וס
 ןש 676 בר תעדל יב םיול וכו דח6כ סככלו סמס וכ
 סמס 36ומש תעקלו רזמ6ס .ץמוכ וזכ וז ןיכ רפומ סומ
 סיקלק קפת קח6 סעס רווקמ לכ סָכַכַּפ לע תפדוע
 מל וכסמ 3זקו קועסו ימי סמכ כרס ןמוכ סוע ץכקתיו
 ספ ודמסו רווסמס תש וכל ועכקסכ תופוקפכ תוינוש
 תפוקת 6כסמד יוס דכ (ברל ןיכ6רכ וס בר סי
 של םוקק (לו קמ ליס סרכע ןסיככ רסתיפ דע קבט
 6 ןירכעמ ןיפ ככ רמ6 סוסי כל למ6 ורמס דועו
 'גכו םדס לט וכול קרסק ספוקקס סתיק 06 656 סנט
 ספוקתב גס יביזוט סויו רמעס תפככ סוי לופיפ ילכ סו
 לוכעס תוכטוכל וכדפ סוס םלטס לעו סלועל ספדק
 תפוקת יכ רמ(כ ס5 סתעו טזד6 וג לדס לע רווסמכ
 ץזכ לפוכ ולכ סספס דעומ סיפכומ וכ6 ירס רקע ומס
 - גח יכימס (יכמכ ןכו סיקפס ככ כט 'פוקקכ סוס
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 רמאמ תרוהי לוק
 ככ תפוקתט ר6כ 00 3כ6 קכ\ ככ למ זועק תפוקפצ
 לוע .בתכו *'וכו עוינוסס לכ (כמכ 16 רק יס 6
 % .וכיכוערקט סל6 כ-5 סמוק ךולכ לכ קחכי 'ל סע
 ערי .ןיכעס וכ <קמכס ןיכמסו ללומ:כ סמסכ םיכומ
 676 בר תעדל סכב\ס לע סמסל רוזחעכ ר6סי כ יכ
 תופוקפ יקס רמלס סמ וסזל0ומפ תפדל ר0שיסומכ
 6יססרפכ 56וטס תפוקתו 6עככב 670 כר תפוז ןש
 'קייודמס 6יס סועיככסט 676 בר פוקתס סזמ שור סת
 יפל ל6ומס תפוקת וזסרפו רובצק תש וכל וכקק סילעש
 ופטכתי סוכו סילפ סקיקוכס תל סינומ תוטו(ס כורש
 סס סימעפל וכידעוופ סירעופו וכילע סיכעווטס ירכל
 ןוידס לעו \* כע קנ שלוק סיקעפו קפוקתס רח סי

 הספ וכ ןויסעס סוכ דע .גילפסס ורבה סיס ן(סס
 יפוקת'ןוקת ךרד דמו ובעס מכסב רכס ורפסכ רדסמ =

 ק ק9ג:יפוכ רמ6 סזל ךרעס פוקולס יפ )ע לקומש
 ופצע וכמוכ ןסיכ תפוקת ןקפמ סוקסכ ול ספ
 5%" תלפוכ .סיכס סמככו סיקצפ5 סתו5 שכמו סקש
 סוסו ןיכ6 רכ ץכוק כר ססכ סרזק6ס סכלסה 05 ןסיכב
 סזפ לסיט סילק יפ 'ע סתוש ןקתו(כו סו לע סע
 סוסכ סנס סכיפ וירקע יפלס (כמו ייכזקכ 'לקכס סכס
 סזכ ותעד סרלקתכ ז6 סכלסכ ןסיככ ו* סלו 30 סכש
 קזמ ןווכמו ןוככ רתוי 6וססרפוקתל שי רס6 ןוקקס עדי
 'וכט ודס דסייקכמ סוס ץומס לס לע גו וילעו שלט ש
 ויס סרונס :טזל6 קוג רלס לע .רווחמכ רוכעס-
 *בע 'וכו ןסיכב ו ףוט סדוק ספועל קפק ןסיכ תפוקמ
 סעע 3ע וכוידע בוטכ .עיכטס רכזכס וקלפ ףוסכו
 ריססל ילכ סתעו .51ו 676 כר לס ותפוקק תעכנמ
 וכיסומדק וכ ורסמ קמ וכפמו ךי( ירמופס פכעט וניבעמ
 יתע ןווכ) 56ומס לט קזכ םכופמו קעטוע ןוכסס +[
 םיחכמ ןויעקפו לס נקכע 5ע דמוע וכיפס קופות
 וכממ וסוריתסכו שד .בר 50 ןוקיתס .ועיככסו ותוש
 לוכעס ידוסימ סתע סיעדוי ובס סז יכ =" <ןנו0ו ליס
 תכש ןמז פד ןוגכ ויפוכלסו ויתוכוכטס 'עטו ויתודוסז
 וענמלס .סככלס םדס .ןמז תדמו" תקייולטס סמפס
 ןוקיקפ דלסכ יס רקע .יתמשס ןיכל וכיכ םימ םרפסספ
 תופוקפס ןיקיק5 רד6) 65 ג טכ יס רקעו תודלומס
 פולס סיכט ללוכ שוק ךוסו ודוטו סכב3ס לווקמ סעטו
 לע וכ וכעס'זכפ רולס סעטו סככלל ימלשיפדמו סול
 י56ר עוכק ןיכ טיט טרפקסו קולסק ןידו ט76 וג רדמ
 סככפס פייחכ יפ לע ןוט6רס ןטזכ םילעומסו סיפדפס
 ולכס לכו ל)ומס ןוכספ יפ \ע סעובק ןיכל ססולסצ
 רככט ויתולוסו רוכצס ילוסי ימעטמ ותקסמ 6כו 5
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 6%6 ססרופמו עודו  תמייק סלודב יללסכס סתיספכ

 יפולנו סונודנו סישיככל ןונכ רולכט סידירפלו סידיסי
 סערמ דע םי6 יפמ םיק וקול ופכקפ סוכומסס ןילדסכְסס

 סיפיכטמס סיקכסס יפ6ו שלפי ןומס ר(שו סלוכנק יפמ
 סועדי לו 95 סירכד ספל ולגקכ 55 סהכמ סיכיכמסו
 טקה סיכוקטק סיליסיס ויס סו לוכפכו = * סועמ
 ףכרמ6מ ססס סידיסיק יפלוזו רובעס דוס וקו סילרוק

 ורכע קמ ינפמ סוריכמ 3 פוס ןמזכ סוערוי ויס
 גרדס סמ יכפמ 63\ סל סכומסס ו .תיכולפ סכס לכ
 ליס 50 רס6 רדס לע סל ו רדס לע וז סכט ימדס
 ץוזכ ןככ 36רטו תרופ רסס וכ (ויכו סז לככב סיכמומ
 סקיפ לע יפועו ססילש סיעמופו ןירדקנמ יז 5ע 6וסס
 ססירכד ע רוכעל 6לו ססירסש קרקכ ןיזפר ויס 51
 ומי ךל ודיני רפ6רכדס ןל רוכק 65 רמ(כס סוטמ
 פימט לו םיפינסמ 56רעי ויס 65 סז םיכסכו ' ל0קשו
 * ווקולופו רובעה ידוםי ימפטנ רכד סופ עדיפ 5
 םסרופמו ןמזו ןמז לככ לפרטי 5כ5 .סיק עודו סכמ6
 סקויק) סס סיכירכ סיכטספו סככלס יפל סס וכיטלקט
 - ביב6ס טדסכ םפס תויטע סופט סמקס יפ5 תוכמכ
 * ףיסשס ןמזכ תוכסקו + סיטס רינק ירוככ ןמזכ תרכעו
 פולס סיקיס קושי דכיכ סוריכמ לו סיערוי ויס ל 6
 תורקמס )כ ססכ ומייקתיס דע .ויטדסכ סלועס וכ
 ןידכ סכמוו סדעומב ינטס תייספ יכג) סרופב סיכופכס
 םיסינטמ 6)ו קזמרבד סופ .עדיפ 33 סומט לו סרוק
 סרותס יכירמ סזכ (נויכ לככו וכ ויס סיכמוס(36 וכ
 ףלמ 60פי וכ 'פכ .בותכטדומכ ןורדסכסק ת(רוס לע
 יוס סועדויויק וכרמ6ס לכ יכקזמ ססס סידיסיסו רכל
 ןכ6 .*סליכ .סלכקו פרוסמ סיסס סמ יפכ ומעטו לכה
 פל סדמללו סעידוקלו סתולרלקלו טעה כל ררועל ידכ
 *פ5 6 'וכמכ ןכו6 ןרכסתסכ סלועס וכטט סנס + סכויע
 ףכיפל יטדסס יכמכ סקס ומכ דכלכ'ככלס יפל 05 מסה
 פו סקס כט ימי רפסמט סעודוסלו סק3 רוסמל וכ
 וסט סז יפל קח5 ספוקק ןמז) * סוי עיכרו סוי יתסש
 סכטק .ןמוו * סנסמו ועמ זו סוי .659וק קכפס עיבל
 כד לע .סוי 5 ודככ סככל יטלח כ* ןמו ילכ לע ףדוע
 כור סלועק פומט ספ סירדסמ סס סז ליכטכו *כורָק
 יפסמ סוק סמ * םדס גימ סתכקמו סככפיטדמ במ
 ובטכו םיכ6ס מסע תכטס רוכע סעט תעודיב סל
 * ומס 'פוקמ ספרפלו לכל לוטעל סקק סיליקוק ואל קז
 ףפיפלו 36לשי ומקל .תולגל וכ 5 וליכסכט סעטסו
 פוס ופעט *רוכעס דוס סקכס סיכיכמלו סיליכסמל
 יפכ סתו6 סירבעמ ןוס6רס ןמזכ דכ ויס סימעפפט יכפמ
 ףשמ וכיקוק סטעס ועכ סעפס ךקוכנ ססל ספה
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 תרוהי לוק ,
 סלטוריכ לסקס לכו וירסו ךלמס ץעויו ביפכלב סדושג
 עב ופוסעפ נכי 65 וכ יכטס טלחב סספס תופעל
 פלפס 96 סיעכוק ויס סימעפל ןכומכו .* וכו 6יסס
 * ויקרס עע לטו סויפס ידי לע ןפיל סיטלט סויב
 ונגוכק .סופוד ויס סימעפלפ
 ויס 63 = + ₪5 סויל דע
 סוס סעט .סיעלוי יש
 וכ סיחינטמ 03ו סומ רבד
 לוס סיעלוי ויס לט ליבסב
 סועדוי ווק ולו *וכ סלכקש
 עכ וכ  סיסינסמו | ותו6
 סכויע ופל סיב םימעפל
 סילעועו ססו5ע סיקלוסו לכ ע סילערעמ) סכוכססמ
 תקופחמ ידומ ףיכמ סז סו * פורכסו תוכעטב סדנכַב
 ןכרד וקו6- ןונכ סידעופס+ תעיכקכ לוקלקו סלול
 "כ .ומולו  =זתלכס לע ךלסס יפל עפוסו 'רו לילמב
 תפרוסל רזפו עפוסי רד ותעד וטסיט סול רו כיקש
 לוקלק ידופ סליכמ ץיסק תקו3סס ספיק * לחילמנ ןכש
 'וסס ןוט6רק ןמזכ תויס) ןידס ןע סיס סז ליכפכו ילו
 סיכיד סמכו וכ לכס דוסו ויתודוסו לוכעס ילוסי
 - טילתסכו יסוכמ סקכ סלכקס לופו סלות ידוסימ לר[
 רוכעס ידוסי יכ וכרמסט סז לע לעסו * סעס ןומסמ
 ופיפשו שנשמ סילקסכו סיוכמ סוס ןמזכ ויט ויפולוטפ
 ןמז .תדמ ילסט סוס = = *סקבט סיכיכטקו סיליכסמסמ
 לע וקול סיעדוי לטו .ימכס ויס 05 סככלכ םדמ
 לכוקמ יכ6 ךכ רמו .וימע לפילמב- ןכל ססל .דיעסש
 סוי טכמ עוספ סככל כט סטודס ןי6ס סכ(יכ0 תיבות
 "כטי ימכח זיס 65 ןכו"יקלס עו סעס תודי יקסו וי יכקפ
 ומכ וטפ 5עס ונסכמו יתמ5ססככלס טדס ןול סיעדו*
 םודקו ספודסכ סככלס תויפר ןיד .גסוכ לוס ךיתעלוסש
 :ןככ ססל ותו דמלט דע ןכ ידי לע סיפדחק יפ6ד
 5ב סיקטפס 636 יכ6 תיכמ וכ6 לכזקמ .רמסו לי
 תמכסב יקכ סיסס לשוקפו " סרכקב כ טימעפו סכורפב
 קככלס תיישל טפסמ עדי 65- סכ רפפתמו קולע
 סוכ6 כ ומ פוס למיפס דע דלוקס ןתקסמ קטודסצ
 לככב ויספ לפרש ימכחל דמיל שרי לו *י6מסרד
 .לוכע סיס ןכו = פלפס ןט סויו סליל ךילכפ סע דיס
 סכוט6רכ רתסכו ומעט סלעכ ספוקתק פע סכפמ
 ועודוסו ןיכ6 רכ פכוס בר ותול סלגס דע 56רסי ימכסמ
 ןמז וס ססמ דס%פ רוכעס קוקוס ויס ןכו "95
 ןוט6רס ןמוכ סיסוכמ סנוקפ לקעו 076 כר פפוקמ
 סתויסל כס ורוקו * %לםי ימכס כור וליפל סימפעכל
 ןכ לק יעו דע סכורק(כ סיעדוכו סיקקלפפמו םיכנו

 / שטכ | ןמיס - ץץיבר .רמאמ
 טוכלב וכוד תיכו לוק סתו6 דמלס 3[ ס0יטכ .סדוסו
 יכפמ .לטכו .סכוקסק סלטכו לי קלו6 יכ .ס6לסכ
 תויקל רזסו לכ פע ידעומסו סימדקס יט6ר עוכק ןוד ןכ
 וכדיב לדוטמס קוק .ןקופטק ןוכטקק יפ לע .גקוכ )ככ

 סז ופל ר6סכ 6לו י ססמ

. 

 * סיטלקס עוכקכ קפפ סוש * הז תלוזו'וצח'דוק דלונ דוסמ ונמדקה רככו
 ןינעב תרדחוימה קרמכהה ןמ ןידע ראשנו

 יקרפ ילקכס 53 99ק ₪5 םודקנה רפס קרזה
 דחא לכו ץראד תדמ וב סונקרוה ןב רזעי'ג יבר
 לוכעס לוט ועסלפו וכד .תורוצהו תולזמהו םיככוכה יעבטו םילגלגהמ

 תקונקמ סוסל םוסל ןיפו
 [וסס רודס יטכ6 151 * טוב

 תיכו 6וסס .דיססס דקע

 וככועתכ ו6עו = *ויתודוס] = .םהיתבו
 זעעטו ויפודוסו רוכעס ידוסי לע לווסל סע .יליכטמ

 < םוכקסנו סיסוכמ וכרמ6ט וקכ סלחקמ ויסט וי
 ועיכככ המ יכפמ סעט ר0בתכס ולס לר א

 וכל מו לובעס תודוס רפסו 76 בר תפוח
 פוקק ומכ סכיסו ליסוס 5(ומט תפוקח ומסרפז'ס ובל
 סק וכממס סככלס רוזסמ סכככו דסיקכ סילעס 570 כר
 פקלו .* ויתוכוכטס רדסו ויתוכלסו לל!עס ילזסי .סיו'כ
 * סנוקפ רדס .עדוכו 076 בר תפוקת דוס לכ3 קל נתכט
 יבבל 056 * 36וממ תפוקתב סיבסס! דועוכל ןיפכוט
 וכמ .ןיש 675 ככ תפוקתכ סנו " דכלכ סימטנק קנט
 לודפ יכ ויפוכלטו רוכעס תוכוכסס יב גל ככ ךרוכ סתע
 לכ וכ6יכמס טורס קוב ךר7 לע כווקמכ לוכעס תוכס

 סכמוו טלעועב סידעומסו .יפדקס יפ6ר תעיכקל וככרכ
 וככרכו ויתוכלקו רוכטס תקכסב .סכוכס תילכת וסוט
 וכסל שוט 676 בר תפוקתב וכקכוכ םילכקו *סתע
 ןוכעמ סכתמיו ןזגזס ךפסתי וכ סכממ סויסו סכעס יקרפ
 ולכ סבו :וקלוז רסק ןיכעל תופילסו סימיס גקכמכ 6
 סנט לכב סידעומס פו סספס .עיכקס סיפ לע עדומ
 יפמ יקבל ןווס יככ(ו כע סרות ןידכ דעומב סוס סכפו
 ףפ 605 תקל ורמל טשק  ךעידוקל סירפוסו סילפס
 סתעמ סק ירקס ןיירוכ 5ע רבקה ירבד  קכבס ביתכ
 רככו = :ססי)ע יסרעס םמס ספרו יכ סיעודיו סיב
 לכלמ םורוכקו :'כ וס ימסכ * וכו דלוכ דוסע וכמדקס
 ןוט(רכ וכרכוס לגלגק תורוכ ול ססו תונומס תורוכ כז
 :ולזקכ סיקב 16 תיב סיכיכגטכ6ס וחיי סקיפכו : '6 יס
 תיכב ססמ דח6 לכ סנמסכ רפש פכל יבככ וע 5
 -:ףופמסמ וקרוכבכ פס ףיסויופ וי סילסוימס סיתככ ול
 תוכ .וסקיו םטש) קכסו * תוזיטרופק פוקוס תולועפ
 יב סככלל ןכו * סירפ לוט לוסו סלילכו סויב לכל 6
 .ףכ5 סנמ6 * ןטרס לזמ וקו סנילכו סויכ דכלכ דס
 סויפ 706 יב .* סיקב כט וספוו סיתרפס רתימ ?
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 רמאמ  הרוהי לוק
 ילנו סויכ ילד וססיי י(תבסל יכ *- 032 700 תיכו
 סויכ ק5ט יל6על * סלילכ סינד סויכ טק קדכל יקל
 בככל .* סנילכ רוט סויכ סיכולמ סוכל *  סליפכ כרקש
 . 706 סויכ נקה קעכו | * סליל כ קלוקב סויכ סימו(ע

 זמר מכ ןמיס | יעיבר
 %6ועס| = : סקמ ל5 לכ) סרוסי(ו סעוכתס תוריסמב
 ימכסמ רזעיל6 כ וכינמס ומכ רמול סכור | ' וכו
 טכוכסס יכוינעכ | קכורמ וקקכס סתיסט סכסמס
 רומאס 6רמנס .ימכסמ 56ומס וכינמ ןכ = * לומלכ

 יקסויעסופיככ סיקרסמס ןמ
 רתוי .ופלופפ קופת סו'פ
 ּותיככ סויכ ו0נמה ץעמ

 לכ ויסי) *סליל) דחוימפ
 סימס תוקס ילקוט סלכ 6
 סללכמו תיטפסמק סכוכקב
 צפוסס רפסכ וטילומ ופיסא
 3 יכטס ורמ(ק ם6ר ידירימ

 סתדיריו םתיילעו םתערו םבתבוטו םהיתבו
 ימכחמ אוהו' תעונת ךשמוסחולפשו טתואישנו
 ארמגה ימכחמ לאומשו *םימסרופמה לארשו
 אעררהנדיליבשכ'עקירד יליבש יל אריהנ'מאש
 םלשי אל יכ רותה ןינעל א וכ וקסעתה אלו
 תע ררבל ותכילה 'ופלחתהו חריה כילהרוריב
 ורתסה תעו דלומה אוהּו שמשה סע ורבהתה

 'פ תוכרכ וכו 3 ןריסכ
 וקסעקס 6לו | * ס(ולק
 65 יכ סכוכס | * וכו וכ
 ןמכסב קוקסעתס רכד ףוס
 + סיכייכע תעד ןעמל כוכתס
 בוס רוי תילכתל סיס 6
 "פעדל סרותק ליכטכ דכככו
 סיקפ רימסכ קל קםעי סמ

 םי יכ | -סתערו סקכוטו
 תוכוסכ סיכפ ריכסמ ככוב
 :ךפפל םיו וקעפסס כוטב
 סנוכ + ספדיריו סקיילעז
 סתעיקפו סתסורז ףולס'עופ
 לקועמ 16 רש קפופב
 יפויס לכ ססרכ5 705 שוכב
 'פ6 רעט ץרס קרוכ רפסב
 ךוסלרס ורט6מכ רכזכס .וטזנומ ופיסוי סרכוו 'ש
 תולוטס ןט ספט רפי קפול 5ע .ץר6 יככופל יכ ורמב
 סילוע ו6רקכ ןכ לעו רוטימס  לגלנ כור סע סילוע
 סלופכ סיר6 ןטרסיסקו  "סלסי סתיו עס 16 רפויב
 סקיילע ויס םילפוכס סטפסו תטק כרקע סינולע
 תוספ סע רמול טור רופימ .לנלג לט וטועיע סע
 סתושיסכו = : תלקועמ סיילע סילוע ושלקכ ויכסנפ
 * עבשל ופסיי רס6 סיתכס ילעלכמ = * סקולפשו
 יס קיכס סלונסכ ורסותי לוע = * רומלכ םיקרסמס |

 סקוסכ ו6סכו העכמס סיכככס יכ .תוליטכס תלעמ
 ויס רט סירכוכס תלוז תולזמק נק תמועל ספקקל
  םסל סכ תת ופיסוי 65 ך6 סילחויט םיקכ) סספ
 : םדקש ופכ סקיתכל סידחוימס סתופכ 1950. תולזועפ
 ותכט < *רוסכ סככל | + סלטב 6םכתמ שזפס יכ סופ
 | *ולנכ םיל6מ | 'ןטרסכ קדכ | יסמו(מב
 ןכסיכט וסכו | * סלותככ בככ * סיגלכ סנוכ
 3902 סתעוע% ןכ | 8 * סוכל סימולסכ סט
 רפול .סכור 165 סידנכפמס  תולועכ ספכמסכ וכשי
 3פטמ סכמ6 יכ | * סמסמ דס6 כל יעיבסס לוחב
 * סלטכ ותכמ = * כרקפכ סככמ * סימו5כ םמפס
 יס)ותככ סנוכ *ןטרסכ סיד(מ | יודנכ קדכ
 רפסכ םיבותככ (נמת 036 סב | * סונדכ ככ
 * סתעוכת ךסעו = :יכפס ולמפמ פלר רכזכס וט'מועפ

 או דלומה 'דוק
 וה תעידי ןכו
 4 תעידיב אג
 םפלחתה לע

.< 

 *הנוכתה תמכה בורב אמ
 םלשת אל רוריב לע עבראה'פ
 .תוילעהו םור הובגהו סורל

 אלש רשפא יא הזב חרטש
 םילגלגהו םיככוכה תומכח ראש ומע ולג לג תי

 תועיכקלו טדסס פודל
 עידו ןכו | יסילעומס
 ספק 65 : וכו תופוקתס
 וכרמ .םויקל יכ "וכו 6
 פמקס ת6 (סוכס לגלנס
 ולומק רוז כרמל ףלספמ
 סנועס זכרמ ומכע (וסש

 ךיכפפ = בגומק זפס סלרתכ לבא

 סול כו

 יא
 תולזמה לוז6 זכלמ

 טכועק זכלמ 6וקמ
 סוכ ופס

 6 0 ו 8

 906 סקילופיטכ ינימולקיפס בטיס ריבס ומכו
 מקס תוילע סכויסס -'ק קרפ 6 קל ועל ןוטלכ רבק
 4 ךרכ זכרמ (נויס 05191 %ע סכוכס ךרד תופלספמ

 יסקסמ קעסככ סקמעל 6סכתמ 6וס רש תולוקס

 <> סע חפו 15 רכוכס ורפסכ יכיטולוקיפס ר6יבס ומכ יכ
 * קלדוסמו .סוט קלנלג 56 ךרעכ סמקס קעוכת תויס
 רומסכ  תולומק רוו6וכרממ סלנג זכרמ .תלכ דכמ ץלמ
 6יקס קונומס 58 ךרעכ סמסס סעוכתב ףוס סרו
 ןמ 70% ןמזכו רוושס ןמ רס6 קנסכ יכ סססק סעסוכ
 קנקכ קלרקס סעמ סריסמ רפוי ספעוכק .ס6רק כמ

 רסס 1 1 (פ



 הווהי לוק |
 ועדיו ורוכס סימס סוקפ ירמוט סכמש יכ רסס ןמזבו למ
 טד רופעב וככמזכ סרקמ רש ןסיכ תפוקק דוקנמ ימ
 סעכל6ל בוכס סרקפ רט6 ירמפ תפוקמ דוקכ דעיוכלומ
 לתוו סעוכקב םמטס עעומתי יירבמ'טיס םדקפ סוי רפע
 -ספמ ודב רוי ןמוכו רפול
 הממ "עבטה 'מכחה ןמםהל אצמוש המ לבא .ירפת פיק לוקכמ עעוכפוש
 סע יכ ןםיכ תפוקפ דוקכ דפ
 סלסת סיוט סיכמזס יכפ ויס
 ןסיכ תפוקפ דוקכמ וקעוכנכ
 זפקכ ירטת 'פוקת 'דוקכ דע
 פוקפ דוקכמו + בוכיקכ סו
 ןסיכ'פוקת פרוקכ לע ירטת
 כוריקב סוי סעקכ סלטת
 ףופפ דכמ וס ףוכיחק 'עטו
 תויסכ יכ סדקס ומכ יוכרס
 [וקפ סילס .סכוב דכל םמפה
 וכרטמ לודב רתויס קסלממ
 לוממ תוספ .טפוכקו סלועס
 י'כפס ןמ רכע יכט ק3סכ 6
 לפסס דכל ותויסב סז ךפסבו
 וכרקפ בורקס קסלעכ סור
 ותנובק סיסת ןככו :סליעמ

 רבההרמא (5"פ

 סול סכונק דכ50יקפ סמ
 וכרע וסי בכמו כמ לכ ןכפ
 ותוטכ יפנ רוסיקבו וריסמַּב
 סור לפס ד וברקתס יפכ לכ ירכזכס ומוקמס יכסמ ד
 סמסס סור סכוב (כמו יכ יכיכבטכיסל 0כתכו"סור סכובוס
 ודנכפ .סול לפטקו ןטרס .לזמ תיא6לל בורק סו וכבמוכ
 'ופוקס יכמז ןיב ףופסס ךסמכ סופו"ילב זמ יפסרכ כול
 תעידו סלממ %9ס ולעש תככס וכדיכ ספכעו כרכופ ומב
 סכונסו סור לפסק עידיב 5% רוליב לע עבללסופוקתמ
 * וכו סקל (כמיט סמ לכ6 : ספ! סקס לע תוילעסו סוכ
 ןמ ססל נוט ספ וס תוסימתו = תוסילפ וכ סכוכס
 *סולכל ךוקב לכו ורדב כנוסט ממ תישבטס סעכקס
 סד(ררוב ןוסלמ ררנכס .(סרבק ןכות תויסל בולקו
 :[/יםוכ ץכויכ דוע ץכיו זכ יס ופמבוד ךיפיפלס רפסכ
 ורמפ ןינוכ = *'וכו סירפסקט יכפמ אל ןמיט

 'ודקוימס ילכדס ך6 מיס יילפכ
 656 וכממ ודכ6 סלכ סידיקיס סתו6 סיפכמ ויס 6
 יככל וכרעס ס6וככסמ וקנס תוכינמסו סע טעמס
 -בע * סקורבד ופכו ססיכייכע תלקימ סדמ3פ סדל
 וע 'פ ןופ6לכ כפב פק ךכו5 טס סלומק ילכדפו

 ןמיפ יעיבר \רמאמ

 דא ינבמ ץרודךיחוה סתוא
 תלחתו ןוימדה ךרד לע זותנמ הזו אפור הזו
 םניא הדובאה :רמואהמ דכ(פ 05 ךבאיש ימ
 הטמלש ימ ןכ רחאו םהבש םיבושחה תצלא
 קרו סתמכה הרבאו םכידיחיה ודכאו סהמ

 ןומהקד רשא ?רורותה ירפס סבא יכ ךאשנ- סלוסמ רפוי סול לפסק 3
 סכעה בר םכתוא םיעדויו םכהילא םניכירצ
 !קרברה םכהב םיקסעתמו םכתוא םיבתוכו

 .- אל ל
 " טופ 06 קובלט .פוקכקס וכ עד למ ק6ק סולכלכ
 < .טונטכו ןמזס ךקוטב ולכ6 סיבייכעס ול קקמ(כ וכתמוסב
 וככל - סילתומ יפלכ סקס יכייכעט ריסכו וכול מופק
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 = .סלכ 076 וכפל .רתומ סוס 601 .וכלשיכמ ומכ סלכ 0
 < * לכל סולפסס .וכנל

 6רמנס וליפ6ס תעדי רככו
 תרכוקע סתיס 65 פלכוקטס .הגוכב אל הרקמה ךררב 'הירבד ךותברדגנש
 / זרוהימתו תואילפ איהה המכחה רמלל
 םירפסה ןמ םהימכחל היהש בל בשהי המו

 * המצע המכחב |
 םזוה םירפפה ודבאךיאו 'רזוכה רמא ל'פ

 ולא וראשנו הנוכבויהש |
 !.הרקמב םהגש

 טפפפמס ןיכעל טדקמ רפסכ
 הפ יתרמ6ס סירכד .סעולכ
 טרמפ יפטכ סת6 יש ספ לע
 סילכת | סו = סיקו .כתככ
 םרככ (וסס לכ סמכסס
 = 15 סכולק(כ וכ לפכס סמ
 "ןקפסו 'גלקססו פועלה כול
 פפמכ רכוסמה ןוסלכ ופפוכ
 פ7ספפו ו רכסתק סנגטו
 סכופו 'יטכלס ןיכ תקולסמס
 < לוכלכס .טלסתסו .תורוכס
 פכדס רסמכ לכ6 סיסעמב
 ומכ .לודנס לכל ונכ סזכ
 6לול קס וכורובסב וכרליכס
 *קרוקק רכד וילע לויס ומכו
 ספפכ לכוקטס םוריפס סו
 שעפ ורילססע סדפקס וכ
 < 6 יככ) ססרופמ רוכסכ
 ןמ סזכ עונימ .סמכ סלכ

 סות ירקס וללמ רכד רכוסימ ןכס לכ | * דספסק

 םכירפסהש ?נ

 םיעדוי ויה

 הזוח הז

 תולונס ילוסימ ירסמכ ויס 5כ6 סלכ סל יככל ססרופיו <
 סילסומ ן'6 סכמ6מ ךל יקרפיכס ומכ תולונס ידיסיל
 סנסס (יס קו וכו סיטלק סכח ץעוול 006 רות ירקס
 לו סמוסס ןמ .סימוכעס םיפרטס 135 קספקל תכייחמק
 רמנכ | ופכ תווימכו תימטק תורעס 536 קמ לכמפ
 .תוכר תופופק ססי:ע ןיטעמ כל ירנרב ןסו תוסרלמבו
 = ןופט וכטקו ססס תופילקכ סלכ סל( יככ קסעקסס לע
 כקכ 6 'פ וכטכ סט סנ = כע * םיכפ סוטכ כל סקספ
 פכד סירתוס סכילס וכר0כ רככ סלכ סיכויכעס 61

 טמוס וכתעוס יכ וכקסוק ימ-חו וכיסיככ וסולכזע סממ
 ןכמילסס 60 ןוד6ס ידי \ע'קי ריבס ועכ סמיפס סעכס
 : ומיפוכוט ודק טסכ ךש וגו יונס ןוככו סכס פע קר מלו
 וככטפ דע וכימכס ותימסו וכיכוכסו זכתמכס ולכ0ו'וכו
 מכס סדכסו רמו וכיתוכועב ער דעיפ ומכ סילכמ

 : *ןטפוםוליפס זעלס ושוכפוכו בתקספ ויכוככ כיכו וימכק =
 * 'גכו דכקיט ימ תלסתו : כע וכו מפרות ורככ סס וכ

 מפ

|: 



 טמר אל ןמיס = יעבור רמאמ*! תרוח לוק +
 פל רמססו יכס ןמסכ בר רמ6יע) *ירוטפכ סל קידכ = -וכ מוס ןלכסכ סלוע לם ונקכש ןכ יכ סלוי וז מכ יפפ
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 סימס .יליכ וסז סלט קלירס
 סת6- 00 356 -י סרי
 סטסכ : סיכפל טקפם 6
 סלקפו 'קכ .[כויכו תלסק
 יליכ וסז סלט ס9'6 עכו
 טז ןיד לכזמו * ספירטוס6
 סטיקט סע 'ח, 'פ סכר
 ספוקידכו+ :33 יס לי וטל
 6במו | = סט * וכו .סתיירס
 ןכיפיימ 6טיקכ <> ןכיעדז
 יפו שווק .יימוקד 05כיסמ
 6ותסב + יורק 6ימכ סול
 ילמו מיחס סלכישמ ןכיקוומ
 סל ביתועו .ילוספ סימ סיל
 שעל .קעמ סיונכ- סל כמ
 יס סיטפ יליכ 6רדס 6

 ;רליפנבו  תצצמנו ןמוזמ גולדב עבשה יכ
 סתונויסנו דוע סהיניד יאלפמו * רדונו חרוב
 קרפרט סדא יריב הרשכ םימש ידלכ התורח

 םבימב התיירש התוקידבו .האיר קומצ םושמ <

 קרב ורדה יא .תרעל \ תרעמ | םבורשופ
 ורמקוש רמו = * הפרט אל שבאו .קררשכ
 אמעט אמ הפרט אתוידכ רשכ אלחוככ האיר
 י'רישכ הקור הקלש אל אוה סודא רוחש יאה
 הרישכ התעקמ המידאהש האיר ורמאש המו
 ואיבהש ילכבה ץחנ ברו הפורט הלכ 'מידאה
 ול וניתמה .סחל רמא קורי .סיספ כ דולי ונפל
 דע ותיא ולומי ת4לש לד ומד וכ לופיש דע.
 רוליה היחו ןכ ושעו ורשככ ומד טשפתיש
 ףכת איהה השאל תמ ויהש סיבד םידל*ירחא
 סודא היהש'דולי וינפל ואיבה דועו * הלימל
 ושעו וב ומד עלביש דע ול דבנ'תמה םהל רמאו
 ורמאו * ומש לע ילבבה ץתנההוארקו היחו ןכ
 סהי>ד רקדמוי תוסיונזא אמט תוס רוחט ברח
 הילע אצמנ תוסוכה תיביבועב אצמנש טחמ
 אצמנ אל הטיחש םדוק אוהש עודיב םד טרוק
 קרטיחש רחאל :תווהש עוריב .םד טרוק זדילע
 תצלש נפס *רכממו:חקמל הנומ אקפנ יאמל
 הטיחש רהאלסד טהוקטהמה לע היהיש ןכתי
 ןועטל ול ןיאו ;רמב רכינ םדה ןיאש דובעב
 דילגה הז ומכו \ *!ל תדכמ התמש רמולווילע
 * הטיחש םדוק םימי השלשש עודיב הכמה יפ

 או

 (לכיטמ ופ * ספורט+ (יס

 .ומל וכ שלכיט דע ול
 סוסו ופו6 קלטו 13 קכיתמסו
 ופקכה .ןקכ ועו6 ןירזק ויסו
 תק6 סעפ בוסו .-ימס לכ
 [יקטופק = תכילעל יפכלס
 ס5מס וכפכ תקל קָס6 תב
 * פעו .יכט *  תו ןוטלכ סכב
 וקסיכס ועובר * קנו יסילס
 קולי פוסט זיפירו .יכפל
 15 יכיפמס יתכ סל יתרמ6
 קפיקמסו :ומד וכ לופוט לע
 ניקו = סיק) וקו = סלמו 5
 לע ולככס :ןפכ ותו ןילוק:
 לקס רכופ סמו * כע י ימש |

 סתנקמ | קמיל6סס | ס[ול
 * ספולט סלכ קעידה 'ריפכ
 6רמימ .ורסס יב ע .יתסמפכ
 סינע ספ וסקקס %ככל .שיס
 סז לעו יקכס )ד וקיססז
 סכוכס ט6 .סיקפופס וקח
 ףכס 05 וש סריטכו כט 7
 ןולנק לכזט ועכו ספירטז
 *קל ים ל רוטכ ורק
 סע 13 סקל ןכ 5 ךיסו
 יפרמס ןכ6 * סרמגכ ססדכס
 652. וקכוכ ספוק מט
 2 % ןקכ לודב סמכ .ריכוסל
 ןפופ עיגס ןכיס דעו סוקכס
 ססיכיל יפ5פמ יכ * סקודקק
 סטילס ןיכ| לולכק5 .סיס
 לכ סעיד6קל סילק תכקמ

 ס76 יליכ 5 יסו סריסכנ
 סרק .ילכ מיקס 6לכיפעו ןכל סל ולכ.5לווס (ייכוקל
 - ןכלס ומכ ךכ לכ ןכטכמ וביל רוקש
 למל סט * וכו 6לקוככ .סשיל \ : סילכזכק ויפומוקמצ
 ךיכמיסו פירט (תוידכ * סריסכ 63חוכַכ י6ל06 בל
 ןולכז5 סיד 6רקכ 6מט ףוע .סשיפ ) * 6תיערס %תויד
 וס סולק לוק .ייק סיס כל ( וילט סקר לוספ

 = סו ןול לכווסו

 ותעדל סכסוס 650 ויס סע (כר תבטסלכ סלע ךכמ
 ךיסו 5 סכמדזכ ספפסקמ סקסכ וש 6. * סכלסס קספב
 שס סט > וכו רוקט כלס :ןכממ- קולתסככ קסע וכל
 ףוסו 75מ קול6 רוסט כלסד םוטמ סעטסו ברד רמי
 סזק ןידסו ' 5מט כלק ןכ ןישט סמ (תיי)עמ מיקס
 :ומ יט ד'רוטלו סטיסס סמ 'ז 'פ סבמרקל רפכ קב
 עוסוכס תיכ יבועב קקנעכט טסמ רק סמ * קכטכט טחמ

 לנמ



 תרוהי לוק
 הינע 6כמב | * ספילט סילדכ יכטמ סרוטכ לפ6 למ
 טיפע ילנקכ 65 * סטימט סדוק 6יסס עוליב סד טרוק
 סכמסופ לנוס * סטיסס רקפ) שיסס עוליב סל וטרופ
 קכטס ופ ללגוס 65 * סטיפט סדוק סיטי 'ב וס עולי

 | אל | ןמיס ועבר רמאמ
 טפטוסט למ ףכת סמסכ קוירס6 ונע לכקע סכוקב
 סכלוע פרטכ רככ רמולו רכומס לע ןועטל לכוי 65 וס
 לו הטסטכט סדוק ךיפע סקוירסש ירקפ ךפופר תת
 = .תרכמ סתממו " סויסכ סמסככ קל תופרט ספ לופו

 קיפרס וולע וריכחמ (ינוממ
 סקמל סכיא 6קפכ 5
 סיקסופס לכו * כ'ע רכממל
 6כככ וטילסה .פס6 קפש
 יקס עודוכ סל עלוק סילע
 קפינטו  קטיסש  סלוק
 סל טרוק סולע .(כןנכ 8
 קטיסס רס6ל (יקס .עודיכ
 סכלד יפנ) | * סרימכס
 ןיכעפ 6תוקפכ סיסת 5
 ופ ד5וקב קל לכממו סקופ
 1567 7לנוק 65 ו6 סכמ
 ו5 סל וטלוק קינע 6נממפ
 הפורטל .6תוקפכ (נמכ 9
 סלו6- *לומלכ יוס סליסכמ
 תרס סול קתיס בקע רכסש
 :וקבטסמ .רס6 0למי ומ
 ספירט "דדכ יכסמ ופכמככד
 טרוק (נמכ ןיכ סוקמ לכש
 (נמכ 65 ןוכ טסמק לע סד
 ןכירמסמ .6רופ = ןיכעלצ
 קיס סל טלוק (מפ קפפמ
 וקוריכעה ןיקסמש 636 סש
 * טסוכ סכמבל ולכ6 סז סופד
 סכומכד 6פוקפכ רב ךלכומ
 ןיכנל 6:מכ 65 6 סד טרומפ
 (קוקפככ לכממו קקמ-
 * לנוס 63 16 דל גוסל
 דסכ 2 תקכפמ וז 6קוקפכו
 ןמ קכוקכ ס6 יכוונ ירקש
 סיקפו סעיקפ לקלל קכעמ

 < *היארה וילע וריבחמ איצומה דילגה אל
 9 65 ( ףועל ) ןיחתומ רוהט ףועמ םהינמסמו
 םיתש וילגר תא קלוח סא :החישמ לש טוח
 'ג תומט ףוע אוהש עודוב ןאכל םיתשו ןאכל
 ורמאו .*רוהט אוהש עודיבזאכל תחאו זאכל
 ןכושה פומט לכואוריואה ךמ טלוקה ףוע לכ
 לצא ריזרזכ אמט םהל חמדנו םיאָמַשה סע
 ףונט הקד המהכב דלוה ןמיס ורמאו * ברוע
 הלפוממו * אילשו ריפש השאבו אילש הסגבו
 סקמכפ ל (סורדב םתוקדב םתוקדו םתמכחמ)
 המ םיסודה םינרפצה ילעב תצק םרפכ סתוקדו
 םיאלטו סיידגב היימנו לותח תסורד ורמאש
 לעושל'סירד ןיא ורמאו * ףועב הרלוח תסורד
 ןיא תערמ אלא הסירד ןיא בלכל הסירד ןיא
 ןרופצב אמ הסירד ןיאו םייחמ אלא הפירד
 זרצור לגרב אל דיב אלא הסירד ןיא ןשב אל
 םייח "לעבב וסרא ךילשמ .סרודה ןיאש רמול
 קול סי!ח לעבהמ הנוכבו ריה ןרופצב אלא
 ילבמ הטהבה רשבב וינרפצ וזחאיש הרקמב
 סועיל ( םהמ ) קצלפומ רתיו הסירדה תנוכ
 ןמדזה םאש רמול ?רצור םייהמ ורמאש המ
 ןיצוענ וינרופצו סרודה די ןיכתוח וזקרש
 קרסיררל .ןיששוח  ןיקד פ4ל ?רמהב רשבב
 רדרפהב אלא וסרא ךילשמוניאשינפמ והזו
 לעו קרמהבה רשבמ וינרפצ תראצוהו הנממ
 ורמאו = * תעדמ רמאש רחא םייחמ רמא ןכ

 טכמס ייכ = *רכמ ןפכ ןישו
 "פכמ סכורק רכומס .קכופת
 כלב לו לולוס ולמסכ
 ססכוס ספ יש סל .טרוק
 י6ב076  .סווסמ .קז  קיסש
 /סרק לקמס 6רכתסמ (כפי6
  [(ם  קקטיסס לק6 סל
 :סיכויו סכוקס 'וירס(כ סתיס
 * תכ רניכ סדס ןיספ סו לע
 יס לוק וקפסס .תויס סעו
 :טלוקו סייסמ סז עריש ילוכ
 ."יקטמ ע ססמ רכעוק סלק
 7 + סופולעק סוסעט לעו
 תכעט ?טכל סז .קיפסי סל
 "הפרק וילע וריכסמ (יכומס
 .ךסמכמ סוס כורק  לספ[ו
 5 ורמ6 סכמ וז סטסל
 שימומס .סכְַת יפ- לנוס
 +6 סיפרס וולע וריכסמ
 * רכממו חקמ5 .סכומ 5קפכ
 י(יכומסד .5מלםב תרמ6 7
 ללנוס 655 רזוס וריכסמ
 ופקמל סכימ .5קפכ יפלו
 .סילע (כמב 055 בסומ "כמו
 % 56 מד ריפפ סל טרוק
 65ב .6תלימ נוכל רעש
 ו/מל 6ק .יפמ ירוימ ללוס
 .פעלכ רבכ 5לסו סכימ (קפכ
 .סיפרס וילע וריבסמ סיכוקס
 כמו סקמ ןיכעלל (טיספו
 ץכימ עמש ו05 650 * רמתי6

 .רטימ) שכופד ספ .כתכט ןרל .6יססכ לכסס תרכמ
 חקמ יוס 65 קפס תקע ןקו6 סילפוש וכלט .תופרטד |

 ספולטל סור קיו סקו)) רכומ סול רמ6 ונמל תועש
 קלט 636 סולל יכפ סז) סש ריכססו ךל שכלדהמו ליש
 ןויכו סזמ לודב סומ ךכ ןו6 עמד "מוס גו ךומסכ קפוש
 656 וני6ס יפפ6 ופרט ןכט 3כ חקונ לטכמ סועסש
 מד ןויכד 31 סיכו6ג לס ספלכקמ 16 קפסס םמחש
 ₪ 5 * סוק .לודב סופ ךל ןוש סיכימ יפכיז ינידכ לדר

 וכג5 ןיסיכומ רכס לס וירכו ןרמ6דכ וסכיכ ופלתל
 לכנלו רכממו פקמ5 .סכימ (קפכ י(מל רק6 סל טרוק
 * "כו ןיפקומ : סיפלס וי) ע וריכסמ ץיכומס רמ6 רילגס
 .סליסמ 50 טוס 13 ןיסתומ רטוש קודכ רכ רועל6 כ סס
 .ליו6ק ןט טלוקס ףוע לכ רטוש רועל6 ןכ ןועמס ל וכו
 - לוק ויכס רט * <טלק טלקימד %תרפכ 5קו :6וק מט
 .סיפמט סע ןכופ סילמוש סילחש 'וכו ןכירמש 6ק לכופו
 ילעפק רועומ6 'רכ מכ *רוסט סירוסע סע גש

 טכס9 9 | 0
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 :תדוהי .ליק
 , *וכימ וסט יכפע 036 בלו 320 ריורז ךלס סמ 5
 וכול .רפכתכו * ןבירמ6 שק סמלכו ןכופ ןככה 6מיפ ולי
 ,, 3 39 "מ ל*לוטכו 6 'פ סכערקל. קורוס6 תונכל כ
 .זפו קמסכ .סקולס 'פ תורוכככ סכסמ .* וכו ללוס ןעיש
 סוקמכ סכוכטס סכמלס סמ
 ורמ6וס רכד סוס ליפקט קו
 וסט .הומסבס יצור ויל
 ןיפט יתע6 רספכט 6% ןוירפ
 לכווקו *לקע לכ תומר וע
 סכץרס) פורוכב קכ סו ןיצ
 :וטמ "ס ל רוטכו דפ
 יכ סכוכק יזכו 6לפוממש
 סתוקלו סתטכסכס 6לפומש
 תוכיפ על וקלקלס סמב
 תכקכ (לנעכס קםיללס 6
 וס סיסרולס סיכרפכ ילפצ
 סכס) | * רכז ורמ(ס סש
 לע תופילט 136 'פ וס
 כו כזה תסורל תכטא
 טוידנכד סט  (טקסטקצ
 םי סדלוקס ןכז = * סייעכלו .לופק) ספיכד םי סילט
 סע סיסווכמ ןילכד רש לכ סנ * תופועכ סטירה ס5
 ופ ןישפ לעוטס לע רונט סממ ןוק סעש רכזוספ סט
 ססוכד קמ .תי6ל רקתוש לעוט רמלכ סמו = * סמירל
 (קיפס וסל ףילה .בקכו ססירד .סי) ילד רקתימש
 ןודל .וכיד סוטקו * ם"רס בתכ ןכו (רמוקלו רוסו
 וקכע \פ סמיתזרבדכ קיס יז סיקסופס ןיכ ןי(ו לותש
 סתנקמ סמוד6סס ספירב וי ע וכקסימפכ סזכ רבס לש
 תופנכקסב ול סתרזע סמוק סכרת ס6 ך6 | ירומפב
 קוסל5 רפפפ סג = *וכיכיעמ ומלעכס קו6קסכ .ףונש
 סתקכס 659 עידוסל קר ןווכקכ סכלס קספל 65 יכול
 סירמו6 וכעמש .לכסמ תיספמל ספלופמס לעוסכ ילקש
 *סתוקלו סמכק תו6לפט ס6 יכ סז ןיסו ססירל ו ןיפ
 לזלוטבו טפ סכללסל סטיסט סכ ו50 סיכיד ור0כתפ
 ספ ורטפס סמ וכייס וכו ןמדוס סיס רמ(פ סעו * כמ
 * ₪לד סקיע רק65 יקז265 סייסמ 526 ססיכל ןיחו
 : (יעבומ ספומ רחל * 607 תרמ6 קעלמ 60 תפס
 סימוטק יפופמ) סילקפלד ימקמו ססרדש ןינכ 6כירכ 5
 ודסכ 6רסיז ףוסכפ 656 ססורדל כילד לשל 60
 סמ י'וכודככס סלטמ :ידסל (וס סיעוסטל ליקסל
 סולכ סכממ רייתסכ 6לו\ לבכס סלטיכ ןכתד 6תיכעמ יב
 37 נעל סריטכ .סו)כ קנמיס רויתסכ'0ס 67מנכ 6

 תיזכ כעס ריוקטכו דככס ספעימ ןכפ סו פיוכ יפ |

 חפר 244-8/:%ל-=ןמיס | :יעיבר .רמאמ
 5% = + ןועופ ל 60 ייפ ל 5 ףסוי 296 + סרסכ
 לט סבספ רכ 67620 סרט סוקמב ורמקפ תיזכ רי
 סוקטכ תיוכ ןכיעכ ךכליס 6פפ בר'מ6 סוס וסט סיקמכ

 סקויפ טוקמט ףילסיפו + סיס 6יסס סוקמכ תיזכו סרָמ
 > וכ סיולס 6יקפ סוקע וס

 שטימס סכ .סז ןיל יטרפו הרמ םוקמב תיזכ הנממרייתשנו רבכה הלטנ
 / * הרשכ היח איהש םוקמבו
 בקנו םיכז םימ אילוכב לוספו .האירב רשכ
 ;רדולגה ורמאו אילוכב רשכו האידב לוספ
 *הרישכ הרדשה לכ ונפ לע עלסכ הב רולתשנש
 תוכלסמ מ (חוכלהב ) בותכ הנשמב שיש המו
 * תוקל סזכו סזכ לופפ .\רז9ס ךךראי סינהכ ימומו תורוכב ימומו תופרט
 סיכז .סיע קוכו .סוכ רפכ הרצקב תומצעה חותנ ןורכזו ושוריפ ןכש לכ
 סכקו * םורש< דו ישיכל רזרויב  םיראובמ םירבדבו כיס ככ דפומ
 * דפומ רפרובמ :ן'געו וכו( ככ
 םיפצנה = ססילכלע* כ | ונהירבדבו

 לם ל*לועכו 'ס 'פ סכללס ולגומ ורמאו
 פטכ ספ * כו ל נומ :מ
 *%לגומ (י)וככ לוספו ורב
 שילוכב רסכו סירב לוספ
 יוטה סרב יס וז * בכ
 ףורס תסר בכ סו 3ע ףכוכו

 סמכסה סק) ןו< רבססירכל ומבו5 .(זמב
 םמכ טסט לסל סוס סע םרמא

 "בקכ סעסיכז סימ ףרכפ
 שכמדזכ תיטולט שססכ (ןמסו
 . *סוקורבסמ סכוסמ ויכפל

 סמ 3ע יפסלפכס ופכ קז לע וכ פקס (ופוס 3 ם8ו
 ףטומ תסילדכו ספנקמ סמידלסס .ספולב סלעמל רבוס
 כו סלב ףו5קס כג ספ סיס 5 ותיעוד רש5כ ספ
 "קכ סמק 550 סז ןיד יטרפו * יפרבד רפלכ וסווכוב
 סדופנק :דמ יס ד* רוטכו קו "ו פ סכלללקל סטישש
 "ונסופ ומכסו רופכמ רי(ע כ סלול נק סס סנסמ * 'ובו

 כ רמ6 6כיס | =סרוסכ עלפכ סב רויקטכ 06 דקו

 ףילקל (כקסמו ןכו סרדפק לכ וכס לע ומס רמ6 ןמסב
 םדוכנ 'ופו + וסנובמ ריעסמד סוטמ סיתוכ ןכידבעד
 טכמלקל סטיסס סכ סז ןיד יטרפו* קס רועס יטספוקס
 פכו * וכו תופירט תוכלסע :טכ וס ל*רוטכו יט פ
 'ופ ינטכ ולנ5 סמלכוק ךרדכ סיכומס ןקפ)ט 6

 ףומ קמילט סכסמ *  וכו תומכעס סותכ ןורכו = : לב
 שדלכ .םירכי* סכמטו סיעכר6ו סיתזוע ולק6ד ןזפ

 ץוסכ כ לסרוקב * בכל לככ 3 גרס תסופכ
 לוריבסו נפומס .רוכקס דסי סנ ספ וכבקתנמ כו

 טעמס לעו יטוקכ סיפכטנמ סורבד יכט סמ נלפומס
 ירוק | יכ רוכמ | ןיכעו סירלובמ  סירכלכ רמו

 סמ (כטס3 יול = * ןווכטק תשרוס לע רובס רוס
 6וק סנ = ףכוכו ןטכעכ תור(וכמ | תוכוככ | תולמ
 . * ספוכס תלרוס 56 תו(כ ןפושב תורפוקמ סכייסתפ

 שכל לע6 ןוס(רס | לגככו *  רורוככ

 : רקוכמ ץיכעו לע6 יכפס דעכו סיר(וכמ
, 

 ואצי+



 ו(. יי וג רו יב גז ור %

 אל - - ןמיס 'עבו רמאמ | תרוהי לוק |
 ל וקו לוע ינכט סתרכט ךרדב וילע לוכי סדו רטכ = "סב ןידס לסכפכו ספ סכסמ * כו סיעמ מכ

 < םערככ ססל שיפ סי6לפסמ טס ורכוכ זזכ "סכ סב = ולמק ןכרק6ו  :וע יס + .רוטכו ופ סכללק) סטיחמ
 ףוקזס ס6נפומ סעכס שיקו ראש סילע ותרכל סמ = = + קסמי .כר רכ שטס לד סמ (רעומ * כו רכס 5

 :תערנס ענככ רמסס לטפס סב ךרכתי.פרובס .סולע = 15 וכינמ סו תמגול = *'וכו םרפקק ןמ סס5 ץיס טעו
 '- ופעלו 7? רומסמ תפדבסו ורמסב ד'כ 'ם יססכ
 טמקכסמכק5מ | .ךפה לכא םהב ךנה ארש אלא .ונש אל ורמא  וקנקכו פודכס יפקס תועכו ול .לפ6 לככ | .ךב ראו * הרישב רבקנ אלו היעמ מב ראצי קמו = שי) -תוכיז יכיל
 : סיס רמלמ .ךנגוכיה ךשע אוח רמאנש הפירט םהב יאט סמ  ססס .תוטכקס

 ו ןויכ םדאב תוינגוכ אוה .ךורב שודקה ארבש
 שוש המו תויחל לוכי וכי לכו סופוכ' כו כ ( הָלוּכי .הניא ) םהמ תחא הכפהתנש

 .תבזו קלוסע 6-6 הרזוט ) סד ןיבו הדנ םד ןיכ שרפהה ןמ סהל
 7 | תורובחה סלו 65 ( ןמ תווהמ םדהו ) סילותכו /

 .תוקכו 65 תוימכו הז  תלוזו םירוחטהו
 == :םירכזה תוביז ןיבו תודנה יפקה

 תערצב םהלשיש םיאלפהו \ =

 קמע היהיש, הממ )|
 םיקומע כ :(ונלכש

 : וכתעד קנסספ



 א ןמיס ישומח רמאמ
 6 5 | יטושב ו ₪ רמפל 0% -

 יסוי סוק ימיטסס יכ וסל ס60 = * וכממ רמ?מ \
 נו ןכ לע וכו = * תוירככס .תוטכסס יבוימעכ וקכוכזמ
 ןוכ ןיחכי סכוי סקס סיפומוניפס ימכס ת6רקל 76

 :'וכו ךטקס מ רולק ןולתיכ סקיעכקל 36 יכס \
 דע וכ סנו קנקל ןלככ יתלימל קתעו + סמס רכוומב \

 ךלזס ת6 לקכי ייוופוטוליפס קוקכסס ימ לע ב*'וס ףומ
 לומ 55 ודעסלו סקכ ותופ ןיכספ 'כ יס ורדכ יפ לע \

 ורטסב :6 ים וק16ש- רקע ץיקפ תיקלפס סמכתט
 תוכומ6ק יטרפב סיר6יכמו .סוכורק סירכד ימעימטז ש
 יז מ ךלמק לקס .15עו = * זכו סורבדמה ךרד לע

 דכ ילגעמכ וקסכי רכסס בכושו ופפב קיש סותפסספ \
 סיפוסוליפס .תוניד .דגכ ןקלס ויככ5 ךרע ספ יכ די"ימ |

 יתפכל וט יב ךלמס ול ןכסתיו קש וק"ומלכ שיבב יכלוקס
 ןסו + תוקל6ס סמכחכ וקרפו5 ק כשל ורדכ !ע ורכפ |
 םטכוס 66 "יס ותללס רקעמ תוכומלס יטרס ןס \
 וכורס רק ק* יס וכפס תס למי רכחסו 'כ ים סקול \
 תפס לע עמסכ לוקק הכד ףומ | *וז"וס סכומפכ סעפ |

 יוס ךלויס ודימ תשז םקכ רס6'כ לס | סריקכסו .סרובש
 ךכ רסשו ורמשכ 'כ 'זס רכס לס ורדכ סילסת וקו טז
 לודג .עונקמ וס יכ = *'וכו \תלכיסו ץפחסו ריזנָה
 כוקכס לכ בססכ סיס לכסו וסותלוילעלכו * סרותב
 סל מכ סמ כ ים ריכזקל כ ךכ ךיתקו "סוס רפסכ
 תוקללס סנעב סליקקס יכ סרוקו * תויופרס תוריקסס
 וה .סכיקסס ךכדמ וכ .גדכט סמ תילכת וכו. * תצכזמ
 * קסנססמ :לרפכ .ודכל וקו .ןוס6ל יונמ ספ טיפ
 וכפחכו וכקכומפ יפל סוימפבק גיסכמ סו ןיפ וילעלבפ
 עיפסמס וקו יססככ לכ וזפ סורכולבלבק עיכמ דולב
 תלויכ'בימסמק ומולקו לטיפ לכס .ותלב ןיפ יכ פורונס לכ
 ךכדמ קזפ קיטנ ןימפסב רפכ סכומס ךרדויורכהיופ טז
 סמ6כ קשיו ןקסכי ססרכ6 > יקל לוס יכ קכמ(כס נכס
 ססרפפכ .םניטסכו :סדי לע\ * כו ותקבסס ססכ סקכל
 פהפ רס6 קימ6לב וירכל ףוסץעכ ןככו *מיפע פוס
 וקטב סיכימלמ  וכמכל רמחפ + וס ןופ6רכ היסס וירבל
 וכרועתס רפוס ךליפו בכ וסמו זכו בקצוו קסכוסקלב6
 ו תופרכ דימפ סרוט קכיכמ סט רס7 וברק יככ ל כ
 תוכרוכ ס יבפג ך5סתמס רפס תלודב קטרפ סע "קרקסכ
 < * למס םי6 ומפכ לעוב לכ לע וז סבו קלטקו * סוופס
 +. 3 [פקס וסע 36 ויעסמל ךיו ךכמק קזמ סכרכ.(פי\

, , 0 
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 :קצלש רטפא יא ירזוכה רמא  יפ
 .ךילע : תירטזרד

 :םיבוחק | םירבד ינעימשתש
 < * רכו ךולע סילטסל (ַָמ 098 6
 .ךנקקסל קז קידכ ךקד ךלמק עד יכ |

 ופרק רקס יכ * רקקמ יפכמ .תוכומ6ס יטרטב סותב
 :סככ דע ססיכיכ סיכטקכט סירופסק ךותמ רוככי וקירכו
 :סיקלס .תלמ סרות (יקש וס "ם יכסכ .ולמ5 סללכמו
 נפכםב סב סכסתיס ימכמ סלס לונק ס:כקפ ימו עתו
 ומקפ רמט ןכ לע * רקפו קכ סכחתיס ימק קלועמ ףוס
 380 רמפל סינע לככתקכ ותסקכ ןוסל סיכוק3 וסיפ
 רורכמ כוילפס סנרדמס רסח ותויספ סז פלוזכ ול רספל
 סע סיוט סימיככמ ןסכב וירכדו >> רקסמ ימכמ סכומסס-
 ומ ףפ סמ ורמפכ סימדוקסיוירכלפ ךסקכק לבסס רממ
 סוט = = רקסמס 56 סיסכ .סכוילעס .קנרדמקמ סטכש
 םועל .פורכמ) סנועופמ יסמכחס יפנומ סקכ .פיכויש
 ספור סולו = * כע * ןודכ5ס 56 .תוסיבטס קוקפסלו
 :5רכסב ותפ וככיס וכ תוככלכ .קכוס לעב יכפ 6 יכ6
 טיבפסכסמ 799 יתל5ט .יכ6 ותמדקסב בקכ ןכס סוס
 >ןופכימק תונכקב ךל יתקכוט קמ תכקמכ סרוקס יעכסמ
 סכו סזכ ןוייעק .סוקונכ דומעת ספכקס יכ יקו6 ביטקו
 וכ ןיפס יעל 056 יושר סו ופופ יקכמ = *ו5 סמולש
 םיטככ ותככס קסורו וקרכס טועימ יכפמ ןייעל תפוכי
 ופכס סככס יט 66 * סיסכס ןמ עדס ירסמו סיכטקכו
 וכ ןויעלמ וסובכעו לכסס סמ ריב \ע דומעל וקרכסו
 טכעב סוס ותרותמו לפס תוכמכ תולקסו תולכעס'\לכסב
 סמוד ככדק סזו = + וכממ סלעקס רסש לע ספ( קז ל
 סכמוסו .ותוכלמ ודכעמ .ןוממ לכקל ךלמת וקוכט כעל
 וקוכ 006 לכב סקכ לכעס סיסנ * סכוכיו טלקסיצפיעמס
 לע .סירבדכ וסויפל סוכלמכ ידכמ ול ועכסקיו ךלמה
 סלט סוס יכ ול רלמסו ויל ןוממס וליכסו סקכ ןימלכ 0
 לומעל ל3נתסו סל ןימקסו .סכרמכו ולקסמבו זכייממב
 פינק רטלכו =* ךלטס > ןוכלכ 5קסו ססירבל.הוריב לע
 פלס רפסכו * ויכפל ןוממס ליב 5 /סוכ ךלמס 95 רכדס
 זכייסו רבדס לע ביטסל לוכי 6 וכוזכמו ו3קסמ לע ןוס
 וידכע ירכד .לע ךמבו .ותוכמכ לקס. רפ6 לע למס
 ןוממס כמי סל וליפס וילט דומעפ .לוכי סיסס רבדב
 בווססמ סיס ל ןינעב  יקכ קיס 3 פיו * סקירכדכ
 עיבקל .לוכי ויס 6ל סל סתש ןכו ססילע ךוס רסס לט
 ל קיס עטסס ומ קוליע וכ ךלכס ךרדמ סו ןיכע 6
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 ומימע תנחקמ 3 קיטס למ קל קו 15.

 6לוכמב * תןרותס ,ילעבו ףוסופס םעד 3ע רוקקפ = תייס 55 *ווש גימסמ סולק ךקרכסו םרכק ךמעל קתיס
 [ןס רט סיכטקכו סיפככ קיסתו * ךקעיפפ לע ףכעכ
 תעל םי6 סת6 ס5 36 * לכ ךרד טסודוב
 לע ססכ דוקעל לכותט
 ."ימבסס ןמ תלכקס סמ רוריב
 תדס יטרטמ סיליככק ספמ
 סווכמ סקפ יסימעמס יכטקפ
 דוקעתס דע ססכ טקסס
 ךרדמ ךל ררכפיו ןינעס כ
 קו = = לפי לכטקו סלק
 סוסת רכדכ עטפקו סלשקת
 בייס טקסס .סמכ רנקמב
 רשכתי סזו * ךרכקו טרומפ
 ורכד סכסכו = *כע יוכל
 ך6 רמסמ 'ג'פ ןוטלרס רעשש
 לוקס יובווס וכ 0 תעלפ
 ס*ןויעס ךרדנ דוקיס לע
 וכויפ ימ לכ יכ רמוס 5
 קוס  ןכעת )ע רוקספ
 סיכו'כעק ןע 5 סמולספ
 6לכסס .ךרדכ :סילכפועה
 וילע רוקספ ויס  *תילכשמ
 : + ותרפס חכו ןתנטס ופב
 = 'רפסס קלספכ יתקדקס רככמ

 ונרמאטל תונומאה ישרשב .יראוכמו םיבורק
 ןוחענה ךרדב םירבדמה .ךרד לע ןושארב
 זרתיה רשאכ םתעימש יל תרתומ קריהתו
 זא םהכ ןימאהל טא םתעידי ךל תרתומו
 הנו לעה גרדמה יתרסח רבכ וכ הילע בישהל
 ומרק רבכו = *רקחמ יילבמ הנומאה רורבמ
 םיפוסוליפה םע םירבדו תורבסו תוקפס יל
 דמלאש יל בוטהו" תונוש תותדו תורות ילעבו
 רלכסה ןמ 5 תורספנהוערה תבשהב דדחתאו
 לבא וטה ברח סע אלצ הבוט הדבקה ץיא יכ
 ןכש לכ .הבוט רתוי הריקחה בלה עור םע
 קצהה הלבקה \תנומא 'דא רקהמה איעוישכ
 רמול ינוצר .תוגרדמ יתשה סדאל וצבקתי זאו

 : דח* ה לבקהו העיריה
 שפנב ונח ימו רבחה רמא כ"ס

 הנניאש תלבוס |
 םייעבטה תועדמ הילע ורבועה תוערל תיתפנ
 םיפשכמהו תואמסלטה ילעבו םינינגטעאהו
 = םתלוזו - םיפוסוליפקרו תומדקקד ישנו

 "אל]

 תופד ילעב סע כג ורכד .טיקט רטפ6ו *רפסס סרב
 ערז .ןולכו ול ןקיפסק יכ לכזכ 6 סו * סתלוז קוכוט = 'סכוכת)

6% 

 ליעטמ סכז) ךרד לע 'קרב6
 טפכט ןר6פ רסמ עיפוס ומל
 שרז כ ריכוס ןכמכס ספ
 סיס 5 ספק לקשט ססרכ(
 86 כמי קלוז קרותב ץפס
 תקל סלנכ כג ומו6ה לכ לע
 ופְב קכ כר 5לו ססל סתו6
 < כע * וכותוככ תפכקכ כס
 תולספנס תועלס .תכסקב
 םיסקל רפול קכול יתולכמה
 פמ6 תולספנס תועדס לע
 סכק ופלו * לסט סלל ןי6
 עועלה  תכטסב רמוס
 = \ * תוככסק ןמ תודספכס
 פוש סכיססל וכייככ רקכת+
 *וכ ועקסכ רסס מולכסס ןמ
 סיכרדב ולופלפ דודק יע
 סנכקס ןישיכ < :סייחונכס-

 סדק רככ * 'וכו 50 סכוט
 לס .וכסָב רכסס למשמע ךל

 ט?סילכלל סיססמו סושוכ =
 םיסלטס .סירכדס ןמ סם
 סו ולס רוקחמ טלעתמהו = יד וכ םיטסמ ןיכעס כוימ
 6וסו + סטעמבו סמכסכ סירכקאס ןמ 3םכו * סכובמ
 \ע ךלס ופפופל ךרדבו וילקב יקכ וסט ס)ופל סעוצ
 לנעתמ (וסו קוסופר .יכימ ככ ופוס 6פרמס ץעול
 6וק 06: תעדל פוס פוופרב ופלכסו ותזגכסכ ןייעב
 לוכי סוסו = "69 06 סכוככ ךלד לע -וכימעכ קסעתמ
 וכקבייס  רבכו "וסעכמיט רבד ינכט סז לע לועעל
 ךככל 5% תוכטסו סויס עדוו םותכט ועכ סוט סוס
 ברק סרומס .יכ תעדי-רככו * בע: * 'וכשסיפרסו וגל
 * וקרפס בסר (לב:סככ \ע רקממ דע סיסו וטפסמפ
 רדוכקמס קגסכס קרפ 6רקכס וס 65'פ ימולסכ טרפכמ
 :\ * ןמויכע קרוס 36.רפוסו יד סמט (יכס רם )שס יכ
 -ופעדו ופכווכ רויב ריכזכ במס ססב וכקכ(=" סמייל
 - 1 סיכורקויסימ * סילובמו סיכורק :  סלועמ 'ס תמו
 - :ןויעסו (לכסק ךרדש סורפכפמ סתויס ד לכסס
 ספקפו סקוס טועמ וש כול ופפ  *'וכו ססכ יס
 תוקפס ,ימ ומדק רככו :סכסק תוכועלס רכד סיייס*

1 9 .₪06 66 1% 

 :סלעמל רכזועכ
 .ידלו יכ -* 'וכו לכוס םפכב וכל ועו
 וקיפסי סיומרפו 'יטעמטו ססו סילככ

 יסקו *  פוקלקלקו ךטח סככל לס תופייוומ ויל
 = בז ל6קוסי רמ6קכ תופפכ דדוכל םימרסו  םידוכמ
 פותסכ פורפתמל יוס תופפכעסו .פוטסוקס סיפכס לע
 סמוק לב 60. ?ע תוקפסמס תוסועו ידי יליכ5לכ לע
 .סככפ תופפכו מפל סכלדוכת תוטפכס  י תוספכ דלוכל
 4קודרינמ.סכת6 רפ6 סככיתופסכ 06 יככס * וו סכיוסק
 .56 ןווכפ סוס .כורקו * נו קוסרופמ קוספכס תל סט
 \ .* סתלוטמכ דכליו תולקכ סקילק סל כל סקפי 0
 עכו יכיכנוטכ(סו סייעכטס תולוכקק רט סו )ע סקסו
 :ךסמספ סד6ס ת6 סעי לקוס כ5 יכ * וכו קולמסלטס
 :סול יוסת6קי וטכ6 05 ספכמ רמ(ט וונכ סכווכע רק(
 .סיקל .לכיסמ ינומס ילטמל ןכיעבד וסדממו סימפסב
 \3מ י6ס ילוכ סמיכסד רחלמ וסכ6 ר %ו0ו * נוטכ
 :!!ופוטכ טיקכ תו סתס וס יל ללי'וכע וקיסלפ שמעט

 ב ןמיס

 : | 0 7 [- רכדו + ( קל > ) יטרקכל טסרו ךכיעכ יב



 > חרוהי :לוק
 ועקפ תוקפתסל ךנמס יפיק ירקס סקול כס 5
 960 .סיככלל סוול יכ6  נ% "מ ורסכ סיפוסוליפס
 :* סירבלס .ר0ס לע רורובו קולקל ןולתי סייפוסוליפש
 ספ :וסזו + לז :וכ רמ6) ןוגל לבסק רבל סיס תו לו

 ישממח "למאמ

+0 

 בנְכ ףכ יי פוס
 ןכקכ ירכלס כס חילני רככו ורט6ב (בז"יס) .סכיינע
 : וכו עבטכ סמסוס לכל ורמלב ד יסכו * וכו סיס6
 רוכעל וכרטכו שלו * 'וכו ספכ קופלק סקמ סכקסלתו
 "וכייכע סלקס סמ סככמסע וכ םיט ןויע קריקקכ ססינע

 יותפסמ ךילע דספמ יתייספ
 סתועל 9 םפכְס תסוכמו
 טי(יקכס סס *ייעכטס : וכל
 תיסנעכס .יעכט < תלונסכ
 "ו95פכ ורבד וטדסתי ססמש
 כפכט סמ ןיעכ :תּוקיכמַב
 "ומספ'כסמל וטוריפכ סכקלס
 לפס לע ונסכמ  סוקמ 9
 * וסיקוק וכנס .קופופל.
 6וסק .רפסק רכסמם ורב
 קמכחס ךרל לע 6% ורכס 5
 ךרד לע 65 תופיטמס עְבטב
 סממ סלועפ סל6 ספניש
 סוו רפסס | וקו6כ  םקככש
 ריכוס ססו * כע + וכו רתומ
 הע לככו* תו6מסלטס ןיכש

 תועד לע רובעיש דע הנומאה לא עיגי אלו
 "כאלטהו ירעק םייחהו * םיפורוקיפאהמ תובר
 קהת סיליסיק לכ6 65 ( םידיחיל אדא הבורמ)
 תועדה םהמ הנקחרתו עבטב הנומאה סהל
 םתועט םוקמ דימ םשפנב .לופיו םלכ םהה
 ןויכו . * םהה םידיחיהמ היהתש הוקמ ינאו
 נהנא גל ךנוער תושעמ דומעל לכונ ארש
 ץרמכחה לא ולע רשא םיארקה ךרד לע ךב
 ישאר ךל ברקא לבא הגרדמ ילבמ תיהלאה
 ןכ רתאו-הרוצהו ילויהה רויצב ךורזעי םירבד
 רחאו תאסקתסא יברעב םיארקנה תודוסיה
 = * לכשה ןכ רחאו * שפנה ןכ רחאו * עבטה ןכ
 תויאר .ךל תאו * תיהלאה המכחה ןכ רחאו
 ףוגל הכירע תרכדמה שפנה ןיאש תוקיפסמ
 ץרריזגה ןכ רחאו קצבה .םלועה ןכ רחאו

 וסינהי .עקפל סו(תפ .יכ
 ססיפ6 תוכפ ןיסמ סקולקפכ
 ףופיו 61ו* תעקוט סכססמב
 * סקועט סוקמ דימ סטפככ

 קנטסכ סכייכע סמדי סכסו
 "כומס כתכס סמ ןיעמ עדס
 רעטמס סכס לע כ 'פ יכסב
 ככ 65מכ וסט ורמסב
 ברכו טעב ףלק קוו יטכסס
 סקכ 0705 רטקיכויכעכ סכו
 וקבטסמו סלולנ | סנשס
 סק6ס לע סקכ תטטוסמ

 ככ יכולפס ךומעב ץכמק
 ןיכעב ךכ קטע ול ךכ רמ0
 * ךכ ןיכעס סיסוו יכולפק
 וכוימלס ימ 070 יככמ כמו

 | "ים ןומללכ וכלנ6/ סכולכז
 * לכ'ומ יכסב וכרכל תומדקס יטכ63עו  י טפ
 סק קל .* סנעמב רכזט סייעבטס סכי6. * סופוסופיפסו
 סריטק ולטקסו וללסו ו(ינמס עכט תעידיכ סיקסעתמס

 תופכמכס תונונס תכיסכל ודריס 65+ י5כש סקיסכ:קמ
 סויעכטכ ססמ תוטלחתמט תולועפסו טטעמס ןיכע
 תעידיכ'קוקמ תתמ6 תערב ולותיו וטקכי קר * סוככוכס
 סכומפס ל עיני 651 :סלי ניסק רטלכ ססיעמלו ססילדב
 פע תוכומסס בכקמ ופרס \ע לומעל ףבסס לכ  *'וכ)
 ייוכוודספנס קועדס קכטסב לדקפקלו םירבלמס ךרד
 ריכעסל פכע סוס ךירכ * תמדוקכ יכווכס 360 סע לכב
 סכותכ .ןטטס סב 6כיו .* סלכ .פומכקס יכפ לע וכויע
 תוכר תועדכ ןויעס וס = =* וכטסל וכימי לע .דומעמ
 י'וככלו םורספ ודי תש סורי 5 סידעלכו סיסולוקופלסמ
 כוכו 59 05 + ןוסנכק ךרדכ לכד .פעולי סלט 0 יב
 ותק םוטל וברח כוסו 16 = > לקוסה יקלק לכ ויכמ
 תיתמ6ס 'תעדסו = = *שוקספכס 'תועדס .3ע ףורדו
 סילנק :םיימטו = + קלוספ ךוקמ לכול קרולככ סככומו
 ווקרפ תיטלרכ וט6רקופיש ירכד ןקס * כולמ כשלו
 סידיסוס .3:6 כו = * כו םידיסיל 6 :סועוקיש
 סודירמס סוליפוסמ ילו * קס6 סכוכ ל כט 3כ0ו וכ
 סנעכ ססל שוק רט6 סטפכ תוכז) *  לוק 0
 רפכתוס ועכו עכטכ לועס סקל סיסת * לסועפס סיזט
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 ילע * ןוככ דלמךקזפ ורעסמו ץפחו
 סיסי ו6 * קמדיס ומכ סיסיופויסיסמדי רסס לכס רספלש
 "רסלקמו יעדזק סיכר סיכיוכעמ פוכר סז פוכסו *ותנק
 ומדקסס לע לכעס רובעי רעפמס סז מכמס % *סיווסנ
 סופ םםסיס לע = * עעומ ןעזכ ססע דיפויו ספכ סקס
 תודוקע סדס .יככ תכק ודיני סכס סוכו = ןמז 3
 םיסקס סוקמ יתייס * וכו סוקמ יכלו : כע * תומונע
 ךלמס ו5 רט רככ יכ .* רכו לכוכ 03 ןויכו : סכלכמ
 ופכמ סכומסס רוכיכמ סנרדמס רסס רככ יכ תמדוקכ
 ינויסס רויככ = :'וכו תוקפס ול ומדק ככ ': כקסע
 = * תופבטס סקכפב .סילוסתמל רעטס סז .* סלוכסו
 ₪ 'פ ןוט6רכ סכויכע רכז סרומסו - * וב וכו סופוסוניפ
 ןיכעכ רכר6 כחלש לרי וכו תודוסיק כסלו" ספ ימילסבז
 < יס רלבפיטומכ * סמודס וכסכוכ * עכטס : פודוסיס
 :': סט ר6כקיס וקכ *סויסק) סיחעכה סזכ ללכ * טפכס
 סטבסס .: קמפ רוכזופ .יכסלויסס לכטס וס = * לכסס
 "ומ ויקרפ קלטעב רסזס קפל סוכ ךווכט ספרכ * פיקס
 16פ0 סירכלמס דע תוכוו%ס יטרפב מכסה יס וכ +
 סנסמ .ךלמס 7מלתיש ירכסס קכרס 650 םמדוקב וכממ
 ןיבסל ומ ןכתו .ןעומל ." תויפוסומיפס תוטכסה יבוייכעב
 *.רכו תוקיפסמ תווסל ךכ ןתפו : קוק50כ ת6וס סמכסס
 טסכס דרפס לע תוו6לס ןמו ורמב בז וס וכד (בי 6ב
 לע סישרסו ורקלב ספ .* כסעס ןכלס) | :'וכו ףוגסע

 תוכמ ב 62 - 5 כמ



 רמאמי | =ףרותו לוק |
 טפכל דשעי סימפנסמ .לדככס .ילכזס סנס .םושוכמ
 סימסנסמ ס3דככטכ טפכססו = * תו6רל רוק דמעמ
 לכככס קוס סנעכ תסכדפנ ורמס דע * רכו וב דקת
 סכוע וס ולג5 כסעשו .* כיפ * ןוילעק סלועכ סכוכתס
 ויַכַד ולוטס .וקכ תוטסכס
 "ים יטולסכו וטק ים ןופ6רמ
 ספוזנק ךכ לקו :.6כו כ
 רמופ .סכוה * תלכיסו ץפחסו
 ורכד בי סל לכ .רסומ
 סמ סריזגק ךיש .עילוסכ
 סככו> | סליקכס | תוכירסו
 ס יס .רוכויט ומכ יי רקש

 סתבס .סייכיסכס סיטעמס <
 םנומ :6וק) .* ס76ס \ ץפק
 וכפס < ןיכו- וכיכ: ומכעפ
 ס6/ + סיילטפ(ק סיככלב
 סככו סקי | -ספעו סכר
 ןכתת ךיפ \חיכ סעו םפיכל
 ל = דךקכתו יקל6ס קריזנ זז סע
 יכ:* םד6ס ןסכ תלוכיסו ץפחס לכ יכל יתיטכ סכסו
 ץפסס 50 סספייתסמ תושכ רתוי וס יכזוכעס ךסמה יפל
 תוסושכ .סס: יכ- +.ת*ופ. רכזפ: יקלפס | תלכיס)
 ןכופק ןכו .ומכע- קל / 6סוכ יתלב ול קס יכ * ףטוככ
 לע 6טכסל  סס סיכירכו * תוכי6סו תועכס יכויכע 06ש)
 5 .ןיפס-רמסס 6וסו *  וכו ףוסס 6שוכקו : בע רבל
 וממ סו יוס: וכ:כמלק רפש סכוכפו סכוקפ סוס ותכעמ

 = *'נכו ןויעלס טופסונ == :רושיכס ךסמ (טוכו ךלוקפ
 סטנכ בוצע סכ ותווסמ וקו * טופסי ויכיע סרמל וכ
 * "וכו ביטמ לכססו .: סמופמ לכ תש וכייכעק סור וכביש
 תטלוש ןיעס ןילפ סורבדב סנ קדככ לכת טופסו ףוס יב
 קנטס סכנופי לכפס יכ:-: סיפוסוליפס כ = * סמו * סב
 גיטמס דכע סרי סימעפ ס נטסס יפוק יכ =*"וכו קלפמ\
 נמכ רכדס .סוסו-רפס לכו \:י 'נטומס .דכמ סימעפמ
 טולס סיסיס סע לכ ןכו * ועכע תספמ גטומ סוסי לעפב
 ופכ יכ .סזו = סנפסס סזק ומנע דנט סוסי ןמוסיממס -

 סתויסכ סת נהדמ סיז ק ןכ * תוסיכמכ סיככלס קנרלמ

 םוסוכמס" קזוס .יכללכסו , * סינטומ יתלכ וז סיבזומ
 ןכ לעו .* פווסל טכעב יופק .רתו* ףוסס רכלס סישמ |

 ןמוזמ ומכעב שוק ספ רוקב 5עפב טוסט ךלספו ילוכס
 רכוק דכמ-יפפוו וכ-וכקנפס .ןורסק :ןושו: - נופמ לכש
 ךוכפ לע יכוט לכ-ריבעפ כס פי רמל'ןכ לפ + סינושעס
 קוקכפ .כמסמ (וסו - *'ןבו וכפ תל תופרפ לכוק 65 רבו
 סֶעֶס לסזק ךותמ וכ | * וזוע ןויכק ספ ו5 ודיעסיטלק +

6 0 

 סירקמ

 % טי

 6 0 ןמס | :ושומח
 | ףנטעס ןיעמ שופס רוש ס\פסכ וכלע (כסקמ וה
 < [וקו יןכוק סנעב לכתסקל לכוי 65 קופר תסלוקל
 סמ .ןוטפרכ סוכ ,זכויכ ע - ףוסומופט 6סכ לטל לס
 .ורמסכ .6וקימ6 תכווכ סמכע (יסו *  עכטס רס(ש

 ו5כ 63 קתעו ( 13 :כוו6 )
 !* סיקפפכ וס ליקכ לו = רוצקקרו, בוריקה תילכתב תלכיקרו ץפחהו
 ףמכע דכמ ריסכ .ותויק סעס 6 םתוכיאאסתומכ ונגשה אל ישחומה יכ רמואו
 תואושנ סה יכ ,ךכשה רוזגיו ונישוחב םא יכ
 ותרוצ :תורעהל השקי אוהה .אשונהו אשונב
 ול ןיאש .רבד תרוצ בל לע הלעב ךיאו בל לע
 ותואיצמש ןויערה .טופשיו תוכיא ארו תומב-
 תוכיאהו תומכה יכ וידע בישמ.לכשהו הקש

 םהל רשפא יאו סמצעב ודמעי. אל
 קרזה תטשונה םיפוכוליפה וארקו אשונ ןיאמ
 קררפח הגשה הנגישי לכשה לכ ורמאו,ילויח
 העפב אצמנ בביאש רובעב מעעב'נורסח ינפמ
 י םיראתהמ ראותל .היוַר הביא
 ( ימשג .דאותה קרנה .חככ קרתה. םש-ו )

 ומעל סיטכסס ולכי
 סוכעס ורולכ לכתססל ויכפל
 ןק ןסו : ספנטס רכוק דנמ
 מפסס תעותסב רכסס ולכל
 ךסמ  סלעכ סלורו 5
 עכמיו תוסכס קככע רוקכ רול
 סכוק .רוכעכ וגיטס וכממ
 סוכעב 65. וכקעדו ומקור
 סז ךפסנו י כע ' וכו ורפסס
 סיפק רבקב תוסוכקק קנס
 ןכולסמ 6פמ גסומ יתסכ ותו
 םפסכ מופסכ בסס ומר סזל%-

 לקס'גרדמ ץיכ וזו"וכו ו"סססו ומקסס וכעב 65 ורמשב-
 ןיפו + וכלועמ סוכסויס רכקס ירכד סק ךכו * ופרס
 קו תלוז סוס למקס ןיכעלע לופס ביסססל ךלוכ וכל
 ףככו = )ו סרוכי רפספ ורוסיב תמדקסכ לכ(לס כתכמ
 לס כמק:םורכ- סייקל6ס סיפוסוליפס- תמכפב . עדוכ
 ןו! ןוטפכ 6רקכס סוסו פילוטיס כמ (עוכ וס .יוכמ
 *"קככסיר6מ תוסיכממב וכיל:(וסס למפה קושיכמו ילויס
 וכסמ לק6 לע: סיסכמכ. סס סיפכמכס 90 תופיכמ יכ
 תלוכטס פופיכמכ לסמ ךרד לע.פככ סויוכע ססו סיכרד
 סכו6 קקע סטססש ך6 ." ומוי ןכ ללוכ סוכפס ל סטסב
 כמ .סק סידיתע .סיכש עב .ועוי ןכ 5% * תפוכש
 5 עופס ש כס ןמ וכי לססכו | * לעופס 50 סוס סכס ןמ
 לכ" + רכזכס רטסס 226. * ןופסרס קכק ססולעמ לש
 לו: -תודוסו ד סכב .םוכל ותויסת למ 65. * ילויסס-
 ךכלו .* וגממ .תודוטיס סכרדעופ סיכעוס מ ןמז סוס
 ₪ \* עפב שלו סככ 05 וסיפמ 6וסס רקסס לע 16.
 עפכס סו ןיכו סככס סמ יב וקושיכמכ עכוממ 6וס ך6
 :סוופק סבו : כ = סיקכמכס לכ תיט6רו סלקקס ומ
 לזו תומפרב 'פ ןכ/רס .רכדכ \ * סילפתס ןמ 005
 ק)מקו -וקת עדקס- ןוטסכ 6לקכ ימויס קכש זס לעסס

 סדק 6כ סשםוכפמ : וכוטלרס לע 6סוקכ כוש ןקרזנכ .

 שכל 6ליכ רק6:סזכ ו6רקל ךכמכו (קות סמ וכ רול.

 כס חככ קתוס 061: : 3ע *  לפכ סקס סכ טפתיס סרו.
 = ₪1 1( מפנק רקס קככ ליס סו ץככו ) .ימעברלקס

 לק
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 "ףמאמ | :תרוחו לוק
 רטק סמ (כמסמ פסו לכ ק6 סיכוסוליפס עילוק ומס
 תיוסס סכיכוסקריפע טל. תורוכס לכ5 :(סוכ ןופ6כ
 פכְסַפ ויקלס .וככוק ךו6י-וסִמִק  ןכ וש סמקדספקסו
 'ויסכט סיכיעל סרי סד6ס ןק יכ:" וכו תורונמ קורוכ

 9160 סה = * דחק-ךפו6 5עיוקככקב סופולכ קזס רקס
 ו5פכב .לכקיט .ס6 .* סילכל מסע לסל וכיימעב (רקיש
 | " ןפכפ .ןכומ סיקוט קוק ס- *לקו סנ"תורוטס לכ
 תוקכפס :תורוכ (:מס5 רספ6 סיס ךכ .סלפ לטכ סו
 תרוכו 6 תרוכ רק6ת וליסכ .* תס6 קעב לס שוכב

 לכ. תלכק 50 סוס וקכככ .סתיסו ליפוס (כויכו סמ: =
 ספוק 65/5: לכ קח בלוט לבקיפ 16: = קורוכס
 ירק רקס 21 זו. * סכסמ קק"ל קל-תלכ ומ וקויטכ;
 ב ויקלקכ תו6וטכס תורוכס קיברמ לע ןמסכ דע תוסס

 וקככסב כלו סכיל סערי סכיש טעדכו ןפוופ ןכ סו
 סיפוקל וקכי 050 -סיפוסוליפסו * כסקורוכה יכפ לוע

 ססרכו כ רוס קמ03 .סכווע  .וקימעסוטסוס רכדב
 לע רוטסו ךולס ופככהס ךתות סיס *'ככרוקס דספסב
 וינעס .ןפולב':דעכע ןופלרס למוסק 'תוטיטטל .ועיבס
 יעכמ6 סוס יפכ:>י קטדקפמס טלוכס מכ לוסק-טממ>
 ךורכו וכ קכד דופק .ללטיט סתלוז:ו6 קרקל סכוכש

 סמ6רכו סתכק מ (כי כקו *לקכתיסומכ = וכסעב
 ווטסרש .ירמסמ 5: ססירבד .תסימסב דס ו ?כיס 'ץ-
 (- סקופס)פתסב .וכפמכ'וירכד יפרפמכ סלב :יכ )
 ןוימדס יפ) רפפק עברכ .0סש "-סיכפ סוסכ:6? :סופ-
 םוכצ לכ סורע: סוסס רממס מ קלח' סזיק קכשקמקז
 סלוכק 56 ןכומיתלכ ולככ שוחק קלסססיִה = יכלכ'
 < קורוכס לכ המו-56: ןכומ יוספ ספט לקוי כטדקתמס-
 וכרכזט וכ ןמכנ תשפמ ןומפכ.רוגס לס וכו לוס ןכ ומ
 ןוכטס ו6 רומפכ תורוכט-פכ ל כקיפ סח קזמ ךסמכ קיס
 סייעכ 19 .ןיספ ןווכ. סלקמב לופויסמ:סרוכ  ופלכק-
 סיכייכעס-ויקיפ סכוגמ סו \ * סיל6 תלכבומו קדסוימ+

 6 סו ךרל לע םילפוכ * ס5לככ סיקדופמס סייעכט5 | =
 וככיע ספסלט:סמסע' סז .ןכתי ךווס יכ: = י סנעב-
 רלוו יכ זע וש כטכ 16 כוס סיוסכ סופקו קלסלט לדש
 + סקויקקל וכ קזן'6) *ססיסימלוע 16 כפכ 15 רופמ
 <> י קורדוסמו :קודקויע תוומכע תוכספ קר סלקמפ
 טיס6ר יטפל ויסץ וכרכוס יפסלפתמס יכטרדרפתו סטלה
 ןיימ6י סקיכסט דס לכו *  סלכמ ופל:קזס:ןיכעס כומיב
 טס ת0ז סכסו :* רומ6כ .'רוטסרש קעדל ומעק סכוופש
 ךימסי סוס * עכטס רסס סקכ-סזס קופסלפפסכ כיס 'ץ
 וכ סנו * לכ רמסס- סב תנקבמפ .תלכוכ קס סלזממ
 לכקמ .יופל .סיסו סעועכמ(בו + וכמע רות 65 ךיקו*
 תורוכס סכ .ופוסי ןטקמ .תוכופ .תוככס ויקל םיטרפמ

, 

 נגר ב ןמיס | ישמח
 סוקפרע ודי" 5 ספשי ויקלק קוכסו = *תופלחתמק
 ץקלס .כור יפל סוכוס  סיכפמ .סיכפכ סיטלקומ יתלכ
 סכ סט לקו!פיקפכס 150 סיקתלמסו * סקי36 קפסתיש
 קקופקססלשי סדי עס קמועסו כסורסו ךרולס תוימכ
 כו לע .םילכנומ סכ6 ך6 *  רכודטכ ןופ6רס רמסב
 9 ומכעתס רס6 סלטס לכעככ סמק רט(כ סקומלס
 סוטלסומ יקלכ סק קל " תיעבטס ותרונכ ופוסמ תקל
 פו ךכד לע סכסו * דס .8ו ספ לכנומ רשת (5 וכ
 תכמסט ותעדל ךסמיו = *  דספססו סיוסס ול סלטת
 -קכורפ(ה סוס סרוכס ל סלכת ודספס קעכ ככרומס
 ספמ וכיכר סט רמ6 סרוכס ת6וו * סלוכנרוכעת 6לו
 ןלמ6 ורח6 יכ טס 'פ סרומס ןמ ןומסרכ ל0רשי יכב וכפל
 63 רקס ייטס וס .תוסיכמס לככב סנולק(ס סרוטסט
 *םלוצס לכל סכולסשק סלוכס ווטש וכ וכרמסס כוטסק
 'נפסב סילע וטסלנש רפי לפס לנלחלק סלוכל זמ וס
 * תדספכ ץלו סוס ועלב 6יקש עכוטס למ6ט סמ 9לקכש
 + לרפכ לכס מ תועבט סט תדכזפס שיק סרוכס וכ
 קכולק[ל סלועק .תרוכ 6וסס ךרכפו וילע ןכרמס ןץ6יכ
 5וסס .רעסל .סרוכ רמסס תלעכ סלוכס תויסןוימד לע
 במפכ .סיבפס 156 לע 6ל ספנל סלוכ קי וס סיקיט דע
 < =כפכ ועיכרס ךרלק לכ6 דע פכו י סע * וו 6
 מפיכמ מ ופכ סרוכו רקסמ ככרומ ססב סיס סל סכונלו
 מק ץויס תכומכ רפבתוט ךורכ וכד 5 עכ תפוזכ-
 בתי 161. * ןולמפב וס סכופססס סלוכהו ןוטללס
 לוג סו6רקי רפ6 סקס סוו *כע * סמועס סודס תפומ
 יסיוכלקומ יתלכס יקסרמה ספביש הרכס יפלו * קוימסבק
 סקס .סוקסרמס ופשכו (ליסק סרוכס לע 936 *-סמכע-
 שכלו .תנוכס לעכ .דמקכיקולהס .סלפוי סדי לע רס6

 משסכ * תופנסקמכ  תורומס לכקל .תיכוט .םוככס 'ופוס
 םופ כוס: 'ן קפל 63 תפזק סרונס ידעלנו .* וכרכל-
 לכס 35 וסוכיכו * סורקמ לכק3 רטחס לכווט תוקספס |
 ץפוכ לע לוס) סירקמס לק ןכ יכ -סנסס תורונס-
 רכוברכל יכפסוס .ןכ לע \ = יסז תלוז 65 ,קרוכ לעב |
 יסע תימטנ ספוכ ("טב 'פ ) סט כרעס :סזכ פ6וטסמ
 :ופככ 706 רכדל ויסו- * סיטלסוק יקב סיקקרמ-
 :סרומסו כוס ן תעדל ןק * סיכויכע יכט סס הרכס יפלו
 פו כו י כחל רפככס דס ן סעדל ןקו * םילע וכסנ6ש
 ףע סנס כרס ןווכ 95. ורמפכ כוט סטס(וילעופפת
 :לקלכס (לו סיטלקומס: ל סיטכע סכילו\ יכ סיקססמס
 סנס 656 =" כע * סמכס רמממ .סס לכ6- סיטלקומ
 5כתסמס ןסכיס מכ .ברס:פכוכ סר0:יכמ סוטכ סוס
 ןקבוס לעכ 167 = | * הלעמל וכלכופ סמ סע וורכלכ
 לזו שוש סלוטס ספכ!לק'ו 9 דוקיה רעטכ תוכל
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 | ₪ 0 ב ןמיפ :ישמח .רמאמ | > הוה" לוק <>
 לע :וככופס סכמס .סיק%6 ו סכ לכע 50 ךלל ₪
 ץרסס ספוסמיולמלב וסכו וסת סיס ץרשסו ורמל רופיב
 "וספ לכקכ ןוססכ רטפמ ככרומ רכד סיס 8 ת6רככש
 תושנ סוס 5 סכמ6 יכ * וסב תסרקכ סכוט(כ.קרוכמז
 לכ3 סכוט6כ סתיס (יק מש סרוכ יעלו ןוטסרס רחל
 עפפל סופתפ סכמ6 * וכו סרכסב סיככרומס תורוב
 סכופ6רס 6יסס סרוכס .(טוכמ מ ולבכל ךכדס טרו
 תורוכ םכל ףכת קר * בטחמ ןמז ופרוכ סע דמע 5
 1 עד ופלכ יכפ תל בס5 סתעו * תופלקקמ תודוסע
 תומוקמבו סיטטס סנע 6לקכס .ולפסכ וק3ג רפ6לשל
 וכ תפנוכ .סרוכ סס סוקקש וכל לר 6) סכסו :ותלוצ
 בטייפוו * רסס יקב לבד .פופיכמ לע רוזבל וכל ןי6
 סיקחרמס ודי פע לכס ס)פייכ \* סרוכ ילב ולכ6 ןיכעש
 סקו ירמס 30 וכקעכ סיכורכס סיטלסומ יתלכב
 םיקנמל קלקתמ 6וס סקכו *לימק וכ סיקכלו טיקול6
 ןכתי סז ןפופכו * תופלסתמ תורוכ לכק5 ןתופי ןכבו
 י סנועל ולפפי ₪ סמק יקסרעס יכ סטנט סטנ תווקקה

 ונסו" ולספס | עב ככרומס = קכתס לכת ססיל6)
 לעפ סקס .סיקסכמס לעכ למס לע 6שכפ תטדסתב
 תורוכ יתס ככרומב .ויסי 6 ותעדלו *ספב סיסכ סל
 לע ךיכ6קפ קלעופ וכפל 5 סלופויוכרכוט 6כיס ן עדב
 סקכ ןקיקס סל וס לפוי בורק תיעדס יתסמ וזו ריממ
 סתרמשה 321" ססירס6 סופוסולפ ולמעסומכ קולטב
 סנ + תללוכ תוטסנ סרוכ תלוזכ יכ .תורוסל ודומעו
 * ןוטסכס רטפכ סיקכד סיטלפוע יתלב סיקסרמ תלו
 'וקפסס 33 כיסס) ונדתססו *'כפעכס סיוסק ןיכע ספשו
 סילבד סתווסל סתטמטס יול 036 לכ וכ * תיככוס6
 וכסכ%מ םירכדס .תככס 26.)יעומ סכ ןיחו >כס סיברמ
 וקלע יב וככרד .יפל רוכזל יתיר סו לכ *  סרו(יב לע
 פפסכ .עב6לס רמ%ט סמ ינכ6 (כפו סלט סילבדה
 * קס .םמוכ .3ע רבדש סכסו * 311 60 פלוכ לע תוחב
 סקוכד 6יסמ סעטסו תחש סכוכ 15 םי פו6 כ יכ עד
 וקו .ךרופכ וק ליס סכסו * תורוכ יקס 6יקט 6סקמ ץומ
 וק ומס ןכ רקלו תודוקכיפס ןיכ וכָהקסיכ * בסורפ
 6וסס רבדס סכע לע .סרוו ף3לק סכסו -י לרופמר6
 16 סרוכ כק5 .ןוכנק סנעה וה *יתטרופ רפ6כ רקע
 סזו סיכט תויס דע כמ 55 סלוכס סכסו * ככ סיס
 סכסו .*60 יכ6 סנו * ערז סכל 60 .ופכ 6ק סעט
 * ךור6  םוריפ סיכירכ םירבלס קו (כעבס ומכ םעטס
 = * ס36ק םירכדכ 6550 לע רב סודקס רככו + קש
 תערס לוקס יטכ6 תעד לע בכרומ וס ספג !כיכ עדו
 ףשס סכסו סשנק ספ יכ קפרכ סכע ןיש יכ סיכל ס:ןענעמ
 ףשע בכרומ .(וקפ ןכ 6רקכו + רקעס נס יכ ספגכ וס

 רע %

 - "וממה ג

 סלל ןו סטנכ ףל0ס רוכ סכסו סיכר סעטסו + סייכע
 רּונְט )ע סככיפשו "כט = לברו דיו ףיבו 009 ול םיט
 ופסנמט-דע סותסס סזס .ןוסלכ .וכב .רכדי קמ /קפכשו
 דע וכפר 6לו.ויתוסל יטפכ סכס*ם ןוככ רופיכ וילע
 סוק .טוללב .יפסרוק רדס לו ימע יככ 56-ויקו(יכסס
 יעידוס ירס6 סכסו * וביכס סיכלסתזמ וכסכ6פ* קומעס
 690% ץוס תו לכ יכ רמ6ט קמב (רזל וירבד וכ ויס יב
 יפסס .* וכו סקובד וסט רמול סכול תפס סרוכ ול םי
 ( טכוכס 'פ תכס ) = + 3/0כ-5לכס ןמ נוי ףוקס סג
 ומנע ןופלס 6וסו *  וכו שיבת ףוקד סיערכ ץמנט יסמ
 רמשכ וילכד רוסיב 6 *ץימוקס 'פ תוחכמכ 60ב רכזוקס
 ן קפדכ פכלרס פעד יב רוסו 906 יטפכ 5 סססס
 טוטנקומ יפלכס סיקסרמס תוקבדמ וכרכו רט6 לפר
 מסה לע (5 סרונס לוסת סקיכט לעו * ןוסלרס רעסב
 געכ .רטס לע 65 01 * סיכולק5ס תעקכ ולכל ןופ(לס
 סכוס1ל9ס סיקחרמק סכהו :י כוס[ תעקכ ללוכ סרוב
 בקורס וקו * ךלו6ק וק טסו ז סווק פלס ידי )ע ססילע
 .תטלט סקו. *סלכ סיקקלמס ת6 סילפוכס * קטועס וקו
 םיקכולמק ססע סינטס "690 קול סיכ6קמס סיס
 5ע סטרסל = ולכוו רס6 בסולו .ךרוש לע סיוט דקו
 < םויסוטטב ומוטול סלעי 5 רס6 קמועס סכמש * םטפס
 | ::ווריכסמ דרפב ו ידז לע וילע .תורוס) סכסתש
 י'6 ה סקפ תויתוש יתסמ לכוס וקולסקב (0ס תויסלו
 3כק5 :ןוככס לקפה פע .סלוע (יקמ ף350 תפקוס לכז
 ופכוכ :ןיסו סימכע ף590  ככרומ וסט רמו סלומה
 ₪0 ד6מ יכטקס יק)חק ססו יילרפס ימ:עס 3ע יתעדל
 צע 'פ ןוס6רכ סרומס רכזט סתוקל) סקופַס ולכקו
 כרס ןישיכ * סקורע .פ 09 סטו * סילכדמק סטכ
 3כ6 = > םילכדמס .יכרד טופל וכ .תווסל ךכ לע דופק
 ס6לכס רמקסס סוירמס סיכר סיקלס לע יל06 סכוכס
 ס5 וכ קללכ סנע ןי6 יכ ורטסנו "ססמ רכוקו סיכיעל
 = וכ רטפש סיס ילמס קנס לכ 650 רמופ סכול + סמנס
 סלמו 706 בנק וכ * תולרסל לכויס דע סרוכ לכקימ
 "סתלכ ופכמי בו סרו לכל * סויפבטס סירבדל םי 6
 - פסכ רקעס וסט רכדס סנע לע קרוי ףל6ס סכסו 9
 י6נטב סיסי 16 = * סלוכ לכקל ןוככס סנעס וס * יקמריפ
 בע קלומ 6קסו = *רמסס 3ע סרוק ףל%ספ ללכסו
 "למכסבס סירבד וכט םס סכסו + וכלכופ ומכ * סיקר
 ולי לע יכ וכעדי .רככו == ססונע .סנכ סרוכס רוס דסי
 ומוספ תס טיס םירו 5 סידעמבו |* ףכומכ רבדס קרוב
 > * סיטלסומ יקלכס ויקסרמו רמסס תופוכמ לע פורוס5
 שפת סמס ןופפ למקס עכט לע ק)עממ וככפכס וכו
 ?קפרמסו רמסס לע רוע ויתויתוק יכסכ 6קס כקו "וכ

 תקרוסכו
- 



 < 7 ם "ןמיפ =: 'שימח = רמאמ !  חדוה" לוק
 * פרז סכפ 69 ומכ* סכס רטוכ סכולט וכימע קשרוסב)
 זמוכ 76 ןיפ יכ מכה לע סרומ .* 00 יכ6 סבו ועו

 600 תו6כ סרומ ןוטלשולפכו * לעופכ ככ רכלל
 ותרוכב .6נמכב ךכד סוט לכוי 6 יכ וכווכעבו ופרו3

= 

 רנר

 %סומועפיוותטי 3 סימס ןמ סכע רתוי וסט סמ יב רתויב
 :ס0 .ןייע .* וכו סוקוט סטמ יכפמ ויקלס לככ עדטה
 הקכתו "וכו ( רדססו שמ רוכחסו סרוכס רדעסב סככו
 יעיכרב רכזומכ רמסב תופכמכס תוביסכס יס יפ לע טז

 לטסס טיפ וטלקוי 6 6
 6 'סכ-סיזומלס סיקקרקסו
 57ניסקע) * תיפלס רס(כ
 56 .טיכסל .ןייעמס 'סכ ('
 ניסו = נסקו - לבסס  ילכל

 סיס | וכתקסכ 'פל וכו
 ככ רמסס תו'ס סעס קיסת |

 לקס סכס יסלקפ וקב
 'קרוכ סלוע) יכ יעסב
 פופיכמב וכ סכורכ תוימסנה
 * וכרכזס (כיס 'ן תעל פל
 ויל ככרומס .כתס קלכק 6%
 < *.מרקיכ רס6כ סלועמ
 סע בוקי יכטק קסכס יפלו

 ולאכ וטסרא רמא ימטנס ל6פק סככ (וס ס?ו כ
 דע תיארנ הניאו המורע תוארהל השוב איה
 יכ םישנא תעק ובשח רבכו הרוע שבלתש
 יונכ תישגרב השעמ תרחתב םירכזנה סימה
 יבפ לע תפחרמ םיקלא חור יכו תאזה ילויהל
 םישענה ונוצרו יקלאה ןיפח אוה םנמא םימה
 קדצריש קדמ סהב השעי ילויהח יקרח לכב
 רשא רמוחב רצויה השעי רשאכ הצעריש תעב
 .(רוכחהו) הרוצה רדעהב הניפו * הרוע ול ןיא
 * והבו והתו (ךשחב  רלפקו 6כ) לקו (5
 בובס ותמכחו םיקלאה .ץפה בייח ןכ רחצו
 םירשע- לכב םעפ בוכי רשא ןוילעה לגלנה
 םילגלגזה לכ. ומע' בבסי) תועש עבר

 .וק סז וסת ומ לע קס מ
 :לכמ ןסמ קסקס * 'ןכו קולי
 הכונס רדעכ ומכע דכמ ונפויס
 ןיכ עכועמ לכד וס קל
 ילגמ יכטסו רדעקרו ושינמס
 פככ תורוכס לכ ללוכ וקויס
 לומ 56 יויטכ ןכומ וקויסל
 :מלכוט6רס דנככ'כסו' לכל
 פינס .דנככו סרוכק רדעס
 גלובס רדעס ללט וכחסו מ
 כס יפלו פק וקכבש ורוכל
 לדעס ורקח (סכתי .יכטס
 "וכמס סכיסבס ד נככ סרוכס
 ףעכטמט = כונס רדעסמ

 רמליו ךומסכ-וי56- סלוקס-
 סור6תסט ר6קל יושר וכ'6 ומנע דכמ ןוטלכק רמסקמ
 15 ימטנס ר6קס סככ ותויס סע רומפכ וכורסס יכפמ-
 תוימטנס תלוגל6פ 06 ליעת סכופ ועבטס תויס סש.
 :סדקס מכ דרפתמ יקלכ פוקכלב וכ לוסל קכוטפרס
 סו דפל ' תעד" 56 ןירבד תכוכ כסספ וכי תייס רכז
 ₪: = מסג רפת ולכזכ ןווכ סיטפסומ יתלכס סיקסרעס
 :וסכטמ .סוקו יתעד יפ3רתוי ןוככ ןוט6לס רופיכס סכמ6
 וכלכז רט תנלוכס סרונס יכ עדת עוליו * 6וס סו יכ
 ןוט6רס רמסכ דיטק סקָבל סתויס סע (כיס | סעטמ
 "ופ6יעבוט קוסיכמ סלבל קמע סכמכ ותויס לע רוזבי 5
 סמ וס *'זכו סטוכ וס ופ6כ וטסל6רמש =: לק עבל
 הקפמלו רמסס .עבטו =" 311 -פ ימילסכ סרומס בתכפ
 = 56% יכפמו- * פלעקס קרכקמ טלי( סלול וש
 * דימת רחש םיכליו סרוכ טיטפי לכ6 סרוכ וכ סייקתת
 בטסס ותומדכ ותמכסכ לע סמלס רמ6מ 65פכ סמו
 55 לכ סרו יתלכמ רמס נמי .65 וכ סכוז סיל תסכ
 סיוכפ (כמק לו + םיסמ טלמת 65 סלועל שיש קפ6 יס
 :סלועל כס טופ תסקכמ שיק םי< תשס סתויס סע יללכ
 יסיטכ6 תנק וכטס רככו : 3ע + "וכו סלעב וכ רימת
 רס6כולמפפ סמ יס יעיכרכ סול וכריעס רככ *"וכ)
 :ומוכרט סימס יכפ 5ע ,קפקרע םיק36 סולו לע סילמוש
 :וסכו וסת 96 וכול ולכ ןוט6רק רמחס ס36ס סימכ
 -ותו סככו * ותו6 ככוסס .סיק3ל ץפסכ ךייפקספ דע
 :ָוככ ןוימל סיעכ יעכטס רמסס קומדו * סיקל קוב
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 יפכקסו ורמל .סיקו) סלכקל ושרוהישב
 סנע דכמ רמס לס ובוינפמ :סנוס6רס סכיחכס לע
 נוכס יפילטס סככס יפל סכמס "ומסכ עכוממס וקופיכמ

 * סירלב לו קומלכ סרוככ רלעסב יכ תרלוכמו סטוספ \
 לדססו סלו5כ רלעסו זק רקסק ללקט ןכ לע יכ רטסחו =

 :וכקעב ךולכס .סזס ללעסס יכ תורוסל וסת ססכ וכממ
 65 קז ינו ל יכ סיוסב סויקסו תופיכמס וס וכו (וק נוט
 וקרוקב .בופכ סוסט סמ ךרד לע .תכפעכ סיוסס סקיס
 :דרוו ער רבד ןול סכמפ וכ פופ כוט סכסו * ריפמ ל לט
 :ןווכט סמ 6וסו כי + 'פ יטילטב סרומס רבדכ סלפולמ
 סירקמב לו וסטעמכ וסת 9% יוס ורמסב רכלס 55
 יפכל םמפס לדעס ןמז 61 סליס יכוקסעמכ סייונתס
 קס תרומתו = בע .*'וכו םולעותל ןווכט:סזסע וס |

 :כטפסו ידס6 סכוממ ןקס .קכלטד תייתופ ןטפסמכ םיטב
 :רמפס קופיכמ דכמ וס (רקכפ'כַסו *ס חסכס יפ5 דוע
 סכיחכס ?וסו סרוכס רדעכ .עכוממ רכד לוס ופכעב
 פע סות 5זר ןופלט- וסת 6לקכו וכרכזט קכוטלרס
 ףכ: 6רקכס ורקקט תיטלרב 'פ ןכסלס רבדכ קוכוטללס
 :ספכ וקכקל ךלמכו סקופ סמל רוזבל 076 כ סלמ וכפמ
 :סלעמל סזומכ ללכ סטס וכ ספוט סרוכ םכל 5ליכ ר6
 (יסו תורוכס 52.06 וקככס יוס דכמ וסכ ססכ קיו
 :ךבמכס סט כסכט סמ ךרל לע וכ רכוכס קיכטס סכיסכ
 :טדקס ןופנכ תפלקכ סוס לעסק 36 תטכלכק סלוכס
 יולי וכו וססע תלמכ (וס וב ומכ תככרומ סלמסו "וסב
 *וכו סיקלקס ץפס כייק לק : ופורלי סיכייעעס
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 רמאמ .  חדותי לוק
 קתיס ץר6קו לשיכ רכב יכ ותטפ יפב בופסס ןמ וני6 סע
 י סכונתסו סלוכק רדעכ סוס ןופ69ק לעסספ .וקכו וסת
 וכיקעכ :ךולכ סיס שוסס רדעססס :סוסת ינפ כע-ךשחל
 לתשמ יה קי ונפסס = "וגו סי קולו *  רסק 6

 נ ב  /ןמיס ישימח
 וקו ךמסז -'זרמפכ סזל כוכק תופסלפתס ועכע בותכס
 5ע סיס .* ןופ6לק סכרוקסמ 16 לכפכט ךופסס ריוס
 כג ופולכסכט סינפטס תודוסיס יבש יכפ לע סוסת יִנפ
 םיק56 סורו סז ת6 סו ןיפיקמ ויסו .ןוס6לס .ככרומסמ

 .ןרייכלו וב לעכל קזס וישב
 ף סוס סכמס-וכ בטי שב
 סוס .תופס!פתסב .ותעדמ
 וכיכוכ | ךלמקס רע יב
 סוס למקס | רויככו
 סויכ ופיל ןתכ ולרכ * סנפס
 כוכס .וקקכמו וכפסב בייקש
 ת6 בכוסס ןוינעק גנט
 כרעמל פרזעמ שיכ ץר5 כ
 רתי לן *  תועס ב
 תעומקס ילגלגקמס לבג
 ימרזקל ברעזמ ךפסל ספנע
 ויכפ רכע 56 .ותכלב ובס
 ריעק .רט6 : וקכוכמ .סכממ

 "ו גל וס6רקו קדככ קרזממ
 : סיק56ס ץ: ויק קז לכ
 קוס יפויסכ סזכ וםדוסיסב

 סנו + רכו .סויוכס 3
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 .םציה רשא תאזה ?דויההב ץרזב ןטדוחישב
 לגלגה תועובת יפכ םייונש חריה לגלג הלהב
 תריה לגלנמ בירקה ריזאה .םומח םתלחתו
 הכז שא בטו :העונתה סוקממ ותברוק רובעב
 יעבטה .שתוה םיפופוליפקר לעתג שזר
 ךז .םצע :איה רבא הפירש אלו הארמ הל ןיא
 וקושלק 5 (.םיפוסוליפה ווא וארק ) לק קד
 *רחאה :הגלג ןכרחאו | * שאה לגלג
 רודכ .ןכ < רחאו | * סימה. לגלנ ןכ רחגו
 רובעב החבעו .הדּבכ ,זכרמה נה חשא ראה
 עבראה:הולאו  ץרעונתה .פוקממ .קרקחר

 | ; = 1 תוהה הנזיהת,םגזמהמ תודוסי =
 םתקא האוה ינצו == = ירזוכה רמא "פס

 תושרחתמ םלצא ,
 םגלגהמ .ברק רשאל הרקנ סרמאכ הרקמכ
 -(* ץרא היהיש קחרש המו שא היהיש דאמ
 לגלנה :ןמ. ברוקה יפכ היה  עצמתיש חמו

 סור :וסרקכש לנלנכ יעימט
 :קוסול ויכלפמ קסוע ורמסב
 ועיבס מס יכפ לכ קפסרק
 ןמפ;לע ךוטסס .ריוסק .ןפ
 :לוסי 5 16 סיככוְסק סימס

 קפקסע סיס ןכנו + [קלק
 בסלפס לגג .ךומסס וכל
 םסק (וסז | + ותעוכתנ
 כורקס וכמל קלקסו יידויִס
 מ רוק סזיק וס קכק ומס 0
 וכ טעומ קס יפלו סיקק
 וכפסקסכ סרקמכ עסק
 3 3ע ילו ירוק תוכוכיכ
 טוקיו >> ג ןמיס

 ָףה לכ ה

 וקמכקכו'יקש ץפסכט למל
 נס לו -* קודוסיס וכדוט
 < .סלקמכ יטדקקמ סתו( סול

 ::לוגלגכ וטדוסיפ \יכפב מול
 6 6 < קוס .ילויקכ- םויוכס קזה
 :[וסו 51510 תועוכק ומס ופכ פריס 354 .עכמ(כש
 :סיכוס םייוכס וטדסתי סתוכרעמ םֶכַכ יכ סילגגנק 3
 ..ספופו ו \ם סזָכ בקו לועו ל יס ןופלכב רקכפלם וץכ
 :ףיסמסל ותוכרב קר + ורמ6 ועכע פפרק 65 סו לכ
 6וס ך6 + ס!עז5 רכופ סיפכפס .תכק יכרד לע סעפסס
 סכס סרוקס תעד לע סלו(ו ר* "יס ורפ(כ וקעל סב
 < ןופמכו ולס .סיוס .ימעבו ףוקס ומכ סליעס (רכ ₪
 :תונכלס ביכרסלו סייעכמפ ססיל ךרוטכי 03 סירויוכמ
 סיינכהס תלסתס רמוכ סנוכ = וכו סתלסתו 0
 סיס סילנ5נק כוכם ידי לע ןומ6רס רמסכ סימזקתמש
 ספטוכת 56 ברקכ ברקס לכו בורקס ריוקט סופו
 סיפוסולופס :לכ6 (יסו |: ךלוסו ר6במפ ומכ רפו* ךכדוכ
 ומכ .ולכ5 .סבויכע .קפוסס = סמל קז לק6 = יוב
 'פ יכסב סרומס ורכז * 6 סל ןי6 .: ד 'יסב רפכתיט
 סישול וכויק סלי6מ תודוסיס ?67 הפיס ול6ט ורמזכ 3
 .סתוכז כועב ולכ סזו * כע * [6 בסלסע סל/לכ ולכ ריוס
 כו * ףיסוליפה יככדכ רכוכט ומכו תויריפסו תוטיספל

 :י(ביו נמס קוספס לע תיס6רב רפס) ןכעלס ופכ ג
 .סכמ ץימוס  וכרופס סכפס .סכע( ד ,יסכ ןרכו די

 *וקוקיפסכ יפוסומיפס פכס לכ( = =.+ םימו רואזכרמה מ וא ףיקסה |
 (< = = ז קם רכזוי לפס יכויס: = |
 פכ ךכו ךכ ופויס ססמ דק לכל סרקב וכ סרפ(כ סו
 85 סנסו = כמ קוקלו6 51919 כולק ותויסכ וכמדזס
 * סרקמכ סינעוטס דכמ ספ יכ וירבד-%ע ול ספקוס
 סע = *3לכ סטק ל קומדקכ סירכוסק תכעטפ כב
 .סֶכוסט קמ ךפס * ךרכקי וקטע ץפקק סיקיסָרִמ סתויס
 וכ סזנ סעטלו .* ת6ז-לב עפ ךרבתי וכזס יכ תמדוקכ
 סמגע .סישרקו . *ן6בַלו ןסככ עי דק6ןוקכו ותמדל

 \ 7: | ד ו

 בויחק תכפט כג לטנמ-* סרקמק.לוטכ 3ע סרוק רש6
 ספרכק לכנומס רודסס יכ = ים יכפכ וכרכוס ומכו
 'פכהמ רדכמ ןיוכמ קבוכ תפרוסב רקוזמ דע * תוסוכמב
 טעסכ וכבפק בוס \עכ טנו סמט ןייופי :> טוטפ ץפסּב
 .ףוריכ .םיכוקל קנרפכ ,סזק ךרדס .ךילוק 3 פ דוקיס
 < * קלקמס .ורטפס לוטכב יכ .* ךרבקו רובס תוסיכמ
 .ןסוו : ץפסכ .םדסמו 6רוכ.6כקכ סס םיס וכ םייסויכ
 = 70 יככ םיו קרפס עכמ0כ ורמ6כ וירבד ךיסמקש
 = < *ןמוקתסמ לוכ ינכמ סרקמכ סיסכ סלועקפ ורע
 .רכדמ תערכ לעת ךוס יכיעכ סמיפס ןמו * ורכיס רכויו
 .ןפעכ סיס .וליל) ק6וה קבטסעכ .ןתו(ירכב .וכדועב
 1. ו ורְמְטְקִכ רקסיט .טדש מופ סוס רמזמס

 סי לט ּ



 ישימח - רמאמ < .תחותי לוק
 ו סלט לט תפס קק3ס תוקטקל לבל נתק (וספ סימ

 וכוכסב םרטס ןמו6 תכוכ י3כמ ןקתס סו יכ בסולו סכב
 15 סיס * תלעופס מעל וילכמ ילכ לכ ספו ופככרסו
 תילכזב ותוס סועסלו ויפע רבלס לידבקלו (י)פסל
 וביזכסל רסעיו = * תולכסק
 ןויכו = + וקמ(מ | תוסדלו
 51513 קוס רמ6עס ססדיס
 סמעכפ .סזככו תוקפו ןטש
 כסמל סכטק  סלוכסתב

 כוססל ועכעל ליפי יש
 9גלנכ | עמוק | סבטסמב
 לכ 96 ככוסק לולנק
 וירמ6 ספ ןייע .*'וכו [8
 לוע רספ6ו יומעכ יב
 לכזפ סמ 50 סילכלס כס
 כו | יס סכוק ם(קס קמלוקב
 פ60 = .סיפוסוליפס 8
 רתי סנס סומו * תועבטש
 סייעבט = סלכ5  תודופיה
 וכו רמ6 קולו = *ו6רקל
 'ופדסקמ סלכ6 סתו( קול
 ןופ סו יפלו + וכו סרקמב
 לנק סטקס 53 ךי6 סועתפ
 תופכ סזס סוקמס ןיש סכמ6 יכ *  תוקלקכ סירנוסק
 וריכזק וכפמ קר סתיס 05 - * סרקמס לכמ וקייטוקו 6

 : רומסכ תיעכטס 00
 סיוקל = י'נכו סיבי רכסס 06

 רכזפ וקקכסו סוקל6ס ץפקכ ולכל =
 סרקמס תורפפ6 3טכ | תודוסוס .תשירככ 'כ יס
 .לק5לכ יכ + ססיענעב סידלפכ סתויס לכמ ספודחפ
 דכל .סילקמכ .ססיכיכ לדכסס ןושו ותרוככ לבו ססמ
 (כויכו שכי רתוו ו6 וריכסמ ספ :תוי דס*ס סיסיש
 וכ רלנקקל סוקמ קקקמכ חכוי סקכ רש6 טויכלֶקע
 * סכייכעב 6כמכפ יןקכעס סוס .לדכסל
 656 סנעכ סילדוסמ .סתויק לע רוזנל סיפופוליפק
 ₪06 ךקלמל | תודוסיס = תולוכ תנותכ וססו סתכקש
 ןקוכ ליכסמו .יקנ6 לפופ לכס וסו6לק + ךכ לע סכוממ

7 

 םהמ דךחא%

 ר ןמיס

 .ןח סיככרוזס .תורוכ פכיקכ 15.וססיט ומכ * קורוכש
 * סומעככ ודק ספתכ ןכמכס) * סה תולוסי
 1עופס ןוילעס 5כטק וס יכ .רוכזכ וכוק36-ק ספל
 לכס יונת .וכפסבו סקילש סיו6רק לכל תורוטס תכ:קנ8
 סמ סיסי * וכו בלכו ,טעקב =: "וס לכיס

- 

 סאיב* תרכהה לכא .רבחה רמא 7 יט

 שקצה סעע דרפי אר יכ םעעמ םצע דרפהב
 ץראהב םימהו סימה ןמ ריואהו ריואה סעעמ

 תרחו'ב רועב.ךא שרחבו קזחבו ברבו טקמב יל קכטק סקנש
 םימ דה רינא הוז שא הז םשוה דחא לכל
 רמוד רמואד שי כ וגניא םגו ץרא קרח
 קד רתו ותעק ץרא ולכ לנלגה ם4דמ יכ
 גלגה אב יכ וכ לבא רמאיש האלו נחעקמ
 :תוישא בע רתע-היה דריש הס דכ ךא שא ורכ
 דוכיב דוכי תשיגפ .םיאור ינחנאו רק רתויו

 ותומצעו ותרוצ רמוש
 "יעגוב דחא םוקמב ץראהו םימהו ריואה הארנ
 םחעק הנתטיש דע םימדתמ סניאו הזכ הז
 םתוא תונשמ .תורהא :תובסב סתצק לא
 תווצ רוגהו ריגה תרוצ םימה ולבקיו
 וריבה םשל דופיה יואר :קריהי זא) שאה

 :ל6₪ (יִבְה

 הנו ףח ןמיס
 :ףוו5 וסלרקכט סעמי מכה בר ןוימלס %ע ט6 וקלקקכס
 < .* םווקק ןע סוסכ קזק רתוי 60 סיקוט ןכו *ץכויכו
 :םרוכב ךס = :(טויכו .וסלכ סימס ןמ ספק רתוי ריוקו
 :בק6 לכ ספוט פלקוימ סכונב יכ רעוכ סכוכ .י'וכ)

 * וסקס סמ .תקמ6 לע ססמ
 פיוס קוו = * ם0 קז קיסט דע
 לש * ןכ וככ'6סלו + וכו
 יסז וכ יקכע לדכק סיסי
 = "וכו למול רעוסל טי : סול
 ןיפמ 62/05 :פלכוט .סיק
 ףקסכס יפכ סכונָל 7

 יסיסיט סוסו | *תרכוככ

 רע .רוזנפ 076 לכ תוטרב
 ָסוסָח דככו וכוכרכ קודוסיכ

 פק6 דומי קר .סכיקכ סקכש
 נלרכ סז יחל לו = * דכככ
 לסקס וכ" ומס קסילקכ סז
 'ץכ6 ולכ >גלגס ללטפ רמסו
 מקויכ סל יכ וככיק לדכססו

 ילמסו רקקקו * תוספ ןק 7
 ףלכ לגפגק 6למ לכ יכ ל
 ךפרתכו דריס סמ לכ ךסיש6
 סע רתוי סיס * לנלנס ןט
 סע .רסוי רמול כור וישס

 סיפור וכקבלו : רק רחויו ו9לכ5 ףתוסמס תויס6ס ןינעב
 יףיסוסו + סידי יתסכ קרכזכס סבטקעס סחר * וכ)
 ?םירקמכ 6לו סימכעב סיפדכומ סעויכ לע סולר פכ קת
 יוד סיס תויס סעפ ןיעב ןיע ה6רכס סמ דכמ סזו * כל
 = יססימיכ לכימ סוכע לדבס סי סוכ סו יעגוכ'יכרכעו לכול
 סוקמכ ולכל ססיכוכ ןוימד סוס ןופו קימכעו סרוככ
 :ס6 בויוסמו יותר סיסס ומכ | *סתעינכו ספסינפ
 םכופ קככו * סקסכס .יפכ סילקמכ קר סיללככ ויס 5
 כ סקכק 36 סקכק קנפשי רשק דע * לכ סימלפמ
 ךומסס תודגכקסמ טסט לחלל .דםפסו קעקלש קלקק
 סכרו וקער לע .םיס םיקי רסלכ וילע רבני יכ ויל
 גפ ויקי 3 ביכוטלרס ויככו סכעפ סכע ךפסי 16 * םפכ
 תוכסב :סיסי וו ןקכלוסכי תוקדס סוכפ 526 דוע
 ונס סע .סלוככ סיוס סתויס דנט 5 *'וכו תוקסק
 שכסכ סתוכתטס .סישו 335= * כל טילקמב סגרדמ
 סכע ךפקפקכ ו ובס 96 יכס יכ =* תוקדסלו קוד נכקסה
 וכ = ןוזמכ עכטב .סכקשמס ססל3 קרקי רטסכ סכע 6
 סכ6מכ ןיכס תויככס קוי5 .דכמ יוכטק תיפסכ סיס
 פומדסס דכמ רסש סכע \ ותבסס סל סה "סכקסומ

 יסכיככט ף 6ב 5 ב45 ו

 קדמכהב תודוקרל

 ןיהיה



 (חרוהי לוק
 י'וכו פוכס6 תוכטב ורמ?כ ןגוכ סולט לטפק+ * ססיביבט
 רס6סנט+ * וכו סילככ סיעכעס ווסיצ + סוכל ןוסלב
 סירכיכ סקס: סוטכעק,'ויקיסנע 56 סנעמ .תוכתססמ
 5ככ סימדקמ | ותלכו .תוטכעו סרוככ  ססרופמ רכיה
 וקתעכס = תודוסיס ימכעל
 סיפומוליפס קז (יכסו : סמ
 ספו0ל וכ סכוכס | *'וכ*
 ןיכ ימכעס .סזק ללכסש
 שיכק = * סתלוזו .תולוסיש
 סלנכמ כיס ןו = סתנק
 וילעו 'וטסרש לכד ר06כמש
 55 ופעד ופל ךמסכ פוס
 יק:6 3עופ לכס סמ סיס
 7 יס ןוטלרכ וכיכע וכרכזט
 ס360 תורוככ ןתוכ 6וס+
 סילכזכס קולוסיס קעבר(פ
 ןפוכ סלכס 6וס רס(כ כ מ
 סיוקקו  סוסטנכ = תורופ
 סכייספ סגזמסממ 'ב יס ףוס ורמשכ 'תטבר6מ סיבברומס
 סכויכע קפוטי יכ סיקכומס רכז טיקססו | * תויוקשי

 ססיעכטו סתוסכמ סישנומב פועד סתכק לו יסולמ63-
 תורוכקטו"תוויק36 קורוכ %6 סיבירכ סכי[ דכלכ סיינזש-
 לעופס לכטסו = וכו סייפלו סיסמכל ם0 יכ תוכירכ סכי6-
 סייעבטס וולמסממ יסטכ כיס 'ץ:ויתולו% 5ע רכד סזש
 :פדככ כמ ולכ6 וטו עבוטס רחש קב ורפסמ יעיטתבפ
 תודוסיס לע:דינכ דיקפדפויס'60 י סירכד'נ 5ע סכומופ
 סילכפסמ ומכ * סכיימע וכטלו סעיכסל ססמ םיככלומסלי
 וז: סכוסכ לעו  *סולנל נס ועיכו וכמיס סלעמל רט6-
 :ורוכ: רכ ותווס כס. * ןותסתס ס!ועכ לפומ וסלי
 *ופעדיופל וידו ססעמ ס!כ-יכ ןותסתס רמסס םיכלספ
 תלנק 36 רעסס וכיכמ קר: סכיל סויטרפק| סינעופסו
 ןתוכ 356 6רקי ,סז\ כמו = זוזלע לוסק רפ6סלוטס
 'פורונס- 5ע ריסועו רופמ: ותויס וס 'גסו" תורונס
 תורוכ: סעופלו סל6: לס וכוימדכ רש תויכוימדק
 ," וקנטס ספק סקכו יכ6לויסק .לכסכ .תולכסומ
 ןלו(כ-לט6 ץר6ס לכ יכפ לע רישמ םמסב .סזב וכוימלו
 * סלקל םיסנכס סירס וניזיו סיכועק לכ רוש רי
 :תויס סע *5עופ 5כט ספל (רוק סכוקבה תז יפו
 :סכווכו * קופס- ןושע -סזכ סז םיכרעתמ וללס תומס
 יריטעס לכסס ")ו דפ יכסכ סרוקס רכז 55 סירבדכ
 תכס- ןמ וכ!כט תכ וילע סלוס רס6 לעופס לכטק 6וס
 .מק6- קודספכס' קווסל .תופכמכס תורוכ ק"וסו לעפס 6
 .ןט בוס. ספ לכו * סכב 36/ סקס סילקקב ויס ₪

 כ .

 רמאמ

 הירקמ רברמ םתרועב םירכנ םימעעה ויהיו
 כש םש יכ רמאר םיפוסוריפה הז איבהו
 עצוה רשאכ הראה תורועה ןתונ יקלא לעופ
 סלכ םקרו םייחהו םיחמצה  הוהוצ ןתונ
 לקדה ןמ .תרכנ תילדה ןיצו תוהוסי עברצהמ
 תחוז תפצז ומש  תוגועב. לבא .סירקמב
 תירדמ תילד םירקמב דרפז ךשג תאז סעע
 תעצז .ןוימדקר לע זריקרתש לקדמ לקדו
 הקותמ רתוי תכצזו קרנבל תפצזו הררוחש
 קררצק רתע . תגזו. הדכורתפ .רתו* תרה
 םירקמה מ הז תלו הקד רתויו זובע רתוו

 ד | ןמפס | ישימה
 ףולכו *וכונמ ץוס םככסב סיכומ ול םו * נעופס 36 חכס
 סכוס סטעו 3 רגכס יכ לכומס ןיממ 6ימומס סוסי
 'תרונו *ירגופס .רוכ ולכמב רס6מ לכ6 ןמוש 6וק רסלכ
 ילכו6ס .םלוכ ססוכוס רס6 סיס רגכה 5כסכ רסס רכו(ה

 + ןעב סתוס סמסו "לעופ5
 < סרוכק .ןפוכ קפס לכ ןכ
 טכט לכטס (יכממו\ תלדככ
 ילע * עופס לכטס (וסו
 שופס לכטק- סקי סיסיט
 * ססמ ככרויט סמו פודוסיל
 ילקוימס לדככ לכס לכ םח*
 סקי * (וסס-לגלבל לגלבכ
 כב (נמכס לעפב לכשס
 1כטכ עפסמ שוק 6
 בכטה גיסכ וכ *3עופס
 5 גלג לכ לכס טסי * 3עופס
 עפסמ סוס: רש: וכ סככס

 5דככס גושי וכו * לדככס /
 ספרסו * כע .* טפוכתיז וכ פומדסל ףוסכיו וסרויכוו
 סרוק סכס ורפ%ב ווכפסכ ולפס סילכדס קכוכ ףסל בוט
 3כט ןפככ טיט ספרי םירבד יכש רוכעב וכ טוב כרְכ
 סעפו חכב סעפ (נמכ סושיכוכלכס דכע '6- " לעופ-
 יפעופ 3% ךירכ לטופס 36 כס ןמ (כו'ס סמ לכו לטפב-
 < *עופס לכס וסזו לכס סיסיס לוקו * ונוסמ סיסיש-
 'סכסמר(כו טילספכו סיוקס סורכדס 196 קינס סכעטו-
 וכ סויכמס סילעופ ילו \ע סיטעכ-ויסיס 671 3עפס %6-
 05 לו וכממ ןכק .סווסתיפ לע וכמו ול ןישכ(ס-
 ויסיפ רכד ןפכב .סיסוט ביימפה 2%: * קופפכס ילעכמ
 וכ םי כ5 *ילויסכ. תורוכה תוסעל תוכמו6וסעידי ול.
 :סייקפ לז תיכפ סרומק ףיסוסו * כע: *3עופ לכ
 ינסטנמכס סמ סכמ6 וקמ0ב ב פרכוכס )חכ רכדס
 'סלכ .תורוגס סקו נזמ- רק סיכטמכ סכיזט סיטלוסקמ
 ,. "וכו סלוכס ןפומ רפול סכור : לעופ יתלכמ כ: סל 65-
 :פכפפ רמ6ל וויכע רכז תומ ורס6 'םרפו ןכערסו * שש

 : ןיאו

 :ל6מ קכ רקזו ויז ץנוכתס לעופס לכטס ןע סיכויק ילקוס- =
 - *ףיטנ סכקסו "וכו סמסכס םפכ ץוכוכ לכי וכממו * ריסכו-
 == נט 'פ '6.רעס סומטס רעס רפ-ב וותולו6 לע רכד-
 - ופיכמב סוייק ףיסוק ןכללסו "לכ 'פ ךלמס יזכנ רפמכו
 = ."טםימקכו ספ ןופשרב ויתומקלמ רפסכ סזס לעופס 325
 = ףי35 ס6 ויתומוקמכ לק סוק .* וכייכע ביחרסו * גז'פ+
 = \ * 6"סןוט6רכ וכוימעב וכלבק סלק רככו * ךקקופת-

 סמו * 5 וס: ףוס (ביפ סמב רעזמ טעמ וב לבודו דועו
 | בכ לס.רפמס טמיקקכ רעווכו" ןיככ סעמ רכקס ןכריו

 | כ



 % ה 9 ךמיפ ישמח רמאמ | - תרוהי לוק-
 :ותנוז לעופ כס ספ וש ת6ו לכ לעפ 'ל ()ס ומ
 "פ ק6פ 'סמכ טקכ 6תיכתמד :6כטימ | * וכו פירס ןח
 י"וכו לקדכו .תינלכ .עקרקל רבופמכ תכפימ ס6פס 7
 ךוטפמ .תוכלופ ופ סיכע יכב לע ינדומ ןפב יס םילדס)
 תלרקכס שיקו + ופקוילד-וערו

 ונר
 5160 6 ףולק ('ט סכומ6ס קו סע סיסי סו לכטכ
 6יכס % סייסל :סוקמ לכטב ףכמי (3ו סוכפ סוטכ
 סכסו "כ + תותמס סיסק ספולק תורטפ6 רעסל 53
 פנרלמס ותרסס רככ 6 יס ולמ6 מעל .סטכתע סז

 סכומ6ס .לוריכמ .סכו'לעס
 סח ועכ .ןוטלכ סנו ןליפ
 ןי6 .סלוכב סיוססס רפוכמ
 סילקמכ יתמוז סיכיב ףונחס
 62 יכטל .סנ 706 סרקממ
 וקנרדמו וכרע ועיסב ומרקו
 .תויקכעס תורוככ ןיסו * שמ

 תס6 לכ יכ *'וכו טעמו בר |
 פס סמ תקלסתמ יקלכ ןקנ
 .ונרדמ ו גרדמ יכ ורקעכ ןּב
 יתס רומ5 ךלעסכ סקל שו
 סוס .לנכב םי ןכותוברדמ
 סוס רייככ תובללמ םלםז
 * סוס גלסכ קוברדמ עברו
 ןכ5 רתוי ג'טס רמזי תעכו
 כל רתוו רייכסו * ריימס ןמ
 לע רלטכ טקסו * לנכס ןט
 תורוכס ןכ 65- * ךלדק קז
 סילטמ לסמעס ומכו 'ויעכעס

 תוחפ סוס ןיא וכ טעמו בר'ימצעה ו-ועב ץיאו
 יכ רהאמ וישונא רתוי שונא אלו רחאמ תויסוס
 (סיעינמ םהישיא לכל) וישונאהוויסוסה ירדג
 םחרכ לע ודוה יפוסוחיפהו סקישיפ לכל סנסי לכ
 "!ארוקו יקלא ןינע םתוא ןתונ תורוצה ולא יכ

 : תויוצה ןתונ ליכשמ ותוא = <
 :נומאה איה תאז ירזוכה 'רמא סקיפ

 ונחירכ' רשעגכ |
 ( וכרצוה המ) ) הזכב :תורוהל לכשה חרכה
 רמאנ אל המלו הרקמב רמו וככירכק יפו 5
 רשא .המכחב שונא הזו פופ הז:םש רשא כ
 ששה .סיקפסשל .( התדרפה ) ונחבא גישנאל
 רשצ המכחל דא ץהאהו שא שאה סש רשא
 תברקמ :הרקמב אל ךרבתי .ץרתוא .תדאר

 וקסכו 65 = :( וקחרממ וא ) לגלגה
 עטה איה תאזו רבחה רמא 1"פ

 התפומו .הירותה = = |
 םימצעה יניע זמ םהל ךפוה רשא לארשי ינב

 למס = *'וכו רקסמ ילכמ
 עורוקל | *סוכ לו סזככ
 וכפל סרסו .ךרד יס רו יכ
 לקחמכ ותכומ6 ללכל טיס
 5ע סרכס (יכס3 סוכ רכדכ
 קפוסיסכ .רכל לט ומויק
 זק ןודככ יכ ספס * וכייסע
 תרבסמ וילע וכסכ(ט ומכט
 %ע תודוסיס םודקכ סרקמס
 * סלעמל רכזועק ךללס

 ךלוכ טופ וכ סול סיס
 6ליעמ -תורכזכס ויקוכעטל
 קומסרופמלו'6תעמס 6סוול
 סמו 61( = + סישל ךירכ ןיפ
 *"וכו קרקמברמול וכרכוס
 לפול - וככורכק .יעו כ :)
 סכוכס) = * וכו ספקמכ
 פלווכ וכ למול '6יס תקמ

 י "וכו סוס ןיפ יכ ורמ(ב וס
 ילק6 סוס ןיפס למול סול
 רעב רתוי טםוכ6 שלה = = רש .סוסמ םויסוס לעב קוספ
 = פוסט תויסוסס רלג יכ * וכו לדב יכ .\ רס<מ תויטוכל
 *.סוסס ןיע וערפ לכל סופכ שיבמ ליסכמ יס ןוימלס ל
 "תעה נמו פסופ ולכ דס6 ןפוש לע קושי סקמ 006 לכלו
 לכ .עינמ פוס = רכדמ יס וסט .תויטמ5ק רדג ןכז

 !ןומייס ד 'וכו ולוס סיפוסוליפסו = ::יוופכ זכיפ יטרפ |
 ופעיסו סולוקיפל .עויס סע = לוק"כ ותעיסו ץכימ
 י טסכ וכסכ5 ס9ו6 = * וכרכזש .ומכ סרקמכ סיכעוט
 רכווקכ :קסוס סלודגס לכ רכ תונתל .ריסזכ וכיק6

 : היס קבע
 ורזוכסץכמ "וכו סכומ6ס ליס תקז ה ןמיס
 6וכסמ .תוינכטק תוישלכ סול פרוס = =
 ןיסכס סמ טוסו רקפמס סע .סכומס לרכ5 סוכ בסט
 "וכו סכומשס (יק תלו זו "מ6מס תיפסלכ ופפכ תל 6
 לע .ומסיככו לטסכ .תכמ6כ סכומ6 69קז פז רעולכ
 סמ דע + סכ תודוסל ילכטס רקסמס לכס סעוויק
 יס .סכומ(6ס וכ ורמסב 'כ 'פ ןופ6רכ סרוטס כתכש
 ויוכיפ סמ יפכ 5505 ץוס וקם רויוכוט סמכ סכְמַקס

 :סיטרפו סיקלס דמ6 1200 "'סתלרפק =

 ןכ5 יד .קורכזכס  תוילרס
 םיככרוטס ןיד יכ למלכְס

 סליס ת6 רכיט ומכו = * סקיטופפ ןיל ומכע וס
 'עדכ 630 .תויס סע 'תעדוכ סמכסכ :סווקס רתינ
 ןכעס ןכ | *3)כ סלקמל סוקע סס ןי(ו = * קיטלפ
 7 0 %סק 906 טפשעו /פקל סקס | תולומיב

 יקלכמ ןכו

 ךפוהש קרמ

 : ססככ
 < "וכו סילותס סכעטס קוס תוז)

 סיככרומה ןייכע ןישס רמו5 .סכוכס = 7
 לע סישכ סקמ סקוקס דע סל:6 סנמונמ יפלכ
 פקסמק .ךרדכ ךירכ .ץכרע  ךיכרעו *  סיטוטפס
 תיקמ6 סילוק סנעט יס ךסכעט סנמ6 = = ילכפס
 תפומסס .פו6נפכס ידי .|ע קמויכע פמ6קב .רבכש
 ךפוסט מ ךפוס סלוכעכ רט6  י לפרסי יככ .ססינע
 * סר סימסו * םקכ3 סטמס ךופסכ = * סוטכעס יכיטמ
 סיקכעס יכועו = * 15 יס ןוטפרב ורכוכס קוכמה רתיו
 ןקפלכ לנכומס יפכ סתויפנעו .סתוסמ רמו .סכור
 וקכו *  ומנעב רכדס וכרמ6 סוקומכ וכיעב רבדס 5
 וכו סיכיעכ סירבל קול ורע( 3ע ג יס יעיבלב וכר?יכש

 סו ב 67 כ בפ

 ו ןמיס



 - תדוהו :לוק
 לכזוסט ומכ סתלוזו ןמכו תוסוככ :1כו ססל 6רבכט ו
 סכקמק תכעט יקעס וכ וסדיס36ו + מו טפ יססש
 יפכט .תפומ ךקד סז י6ככ5 * סכויכעב ןימ(יט ימ 6
 קנקפו רט(כו =: רכבל, םישלרע ןכייכע שקול 8

 ₪ ז ףךמיס ישימח המאמ יז =
 ףכלק .ןכ רסלו :'וכו סכקטי לו קוי 65 ןווכמ קסמו
 יקולונס תויס לע דמועו סכומ 1 רישכ ףקופ .י'וכו וע
 ףגעכ יתלכ טייפנלגק סיכרעקו רפסמב תולכס תולעב

 טסעו 26 ךיו = * ל יס ןוטרכ .וכלכזמ עס .תילכמ
 ךיכוע בסק רס(ב לכ + 'וכפ
 חוקפס זזס תפוס לנכמ
 סידיעמס (לשי .יככ תלכקמ
 סועכעס .ךופס תתמ6 9
 * וכו ךמע סותסי :רומ03ב
 סקזק | ותכעט - סיסתש
 קיזפמ .וכלוע = ךפכעטב
 תעדכ טקעתסל וק%עוטב
 לופסל ול לכות ₪2 "סלקעש
 סכעט 'ע ךיכפל 550 קוק
 סולכסנ ותסרכוס ןכ לעו וזכ
 ' יתרכוס .וכעטב ןיכעס
 וכ לע קלועס  סנסו
 וכ .קיקק ויק םקעתמש
 סנ סרקמכ ולפכ סיככלוממ
 סוקמ ל ןמדוס רט6כ קמ
 שוסו ספ | * ערוס לופיש
 ' סיכופ סיכייכע סיפלקתמ
 סלקעב .ןמדוסמ סמ יפכמ
 וטכ | .* וכו לבלבס בוכסמפ
 ןוט6רב | וכוקיכ .וכמדקסש
 * וכו וכממ ץכ : ₪
 'וכבדכ לוקס 50 סרוכה יּב
 גופס תופנקתס ופכ יה
 תלמו *פודופיס ונוזכ וכש
 יד יס סכייכע וכריב קולה
 ןעומ סל לככ רבפס תכוכל
 'כעטס לפס ץךלס 6יכס

 תויוהה ןמ םהד גרכנש קדמו ךפוהש חמ
 ךמע  הותש* .הזה תפומה קלתסי  רשאכו
 ךיור חע יכרע ןוטלכ ןפניפ תילדב ידע ןעוטה
 םוקמב לופיש הרקש המכ החמע יכ ןוימדה
 קרמב התיה עדוה תרוצו םיבנעה ערז אוהה
 םיכרעה מ: ךרע - לגזגַה בובפמ :ררקנש
 התאש המ ונממ אב 'גזמ תוחוכיה וב וגזמנ

 הא נו
 ומע . רבדא ינאו ורזוכה רמא וז יט

 ןויחעה רגלגה לע
 עצוהה רבדה היהה והרגחניש אוה המ ומעע
 םיכרעב .ומע רבדא .ןכ רחצו אל סא הרקמב
 בוהמ תילכת ץיא דע םהו םיילגלנה סהה
 שו םייחהו סיחמעה :תורוצ םיאור :ונחנעו
 ןיא םהמו ףיסוהה יא םהי'ע תירפתסהל
 שודח .םע קרנשדחתתש וצר היהו עורגר

 : תורחא הנחמתו תורוצ סיכרעה
 לכ הנעטה איה = | -רבחה .רמא פיפ
 ןנתגשה סע ןכש 07

 תמו םהמ הברחב קעכסס סע יל (המכתהמ)
 .תלעות דפסב ראבתה רשאכ:םהילא ךרוצה
 "םכו כ (יסונידתשנלו ) וטסיראל םייחה ינימ
 המכחה יא פמ .תלוזו םוכו56נל סירכ6ס תלעיק
 "יפוסה ורקבהו ץאצכ בושייה מהבב' אבתי ןכו
 סהילא םרעצה ךרוע רוכעב:סהש םירומחהו
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 ילוזנכט .קולוכס :ןימע סס5
 יפכ סרקקכ סטלחתק לע
 גנגק טוכסמ  סלקכש קמ
 פכזומכ סיכרעס ןמ ךרע
 מ קיס .6לכו 4 תמדוקכ
 .קקוק קסכסס יע לע לכס
 יתווקכע .קורוכ סכסרקקקש

 !תורוכ סכסמתו ולכת ןיסכ
 <  *פפסמ ןופ לע :קולסק
 שוקסו | לפת) | קוטסמ

 6 7 :קטוסכי
 יקנעטקיס ה ןמיס

 :סוק ופוקפכ |
 'לובלבכ וכי סנו ?ספכ
 :ץפמ זופמ 50 ופיבסל וירכד
 טקעתמס דנכ לטיס סעטס
 'סוכ וכ * סרקמק .תכעטב
 י"ט "יס רענמ הפופ(
 :קקטפב ר6מ 6ינסס תירססו
 טק  ףיסוקו = * .תטחוקס
 ":ולק6ב לול6 ךמכמ סמ ומכע
 < + "וכו וכמנפס סע כט לכ
 "בוס לעכ וכיוכנככ .ךיל6סו
 לטל סביקכס רעטכ תומכלס
 יטרפכ סטכקּכ סתפ וקיפ
 .סכוקכס קוס +'מ05 ןופ6לק |

 = ףקמכפ .:יכמיסס ץןכוכקס ץיס
 סלעסו = סיקולככ .: לוגס

 "ףוכמיס ס6ו סטכססיב ןוקבטק לכס םכ ופכ םפככ
 שש

 קסעיס ועכ סברי יסמכע .סוכוש ןו6לי הכ בוקפס רבכש
 0 6 1/8780 9 תכסמכס וקבופתב /-
 ס( סוכ סכוכס * "וכו ומע לכד( מו ז ןמיס
 יסיוקקטס סיכויכעס .ופפכ סלקמנ | |
 ןעוטס רבדכ טייפ גלגק סיכרעה ףומס יפכ סמק רפ(כ
 סז ססויו ס6ס *וקכע לנלגס .תעוכק לע [כ טופמו
 'נ יס קז לוטכ סדק רככו *ולודס סנוע סע סרקמל
 לעסב .ונכוכ תוככ<ס תכוס לעב ידי רסס לז מס םעוטמ
 < * וז קכוכל דק טסיות שוקק קיפס לכ יכ ו דיה
 ססיתועוכתכ סילנלנס כוכס ןולכו סופכס ךוקכ סם לכ
 פלעופמ סבקבס לע ססיתורקפשב סיככבסו תופפסתזוק
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 "מש מכ :קחש.סרקעו סדוסוב 6 סילורככ סיקלקכ
 טיכוכיכ קופרמ .תוקמסתמו סמכעכו סרקעכ קס (יס
 קסמס :סיטכו = = *תוכוכוס מ תוטעכס .תופמסכ
 טיסרכ סקס סשרמב .סזק טז סימוש ויסרפע םדלפס סמ
 :סכטקמ שרוב ר6ירפכ ןכובתס ןכ ע "'סיפלמב ססיל
 :ףססכ םפכמת ססמ ךממ .סלעככ בטייתסו סנודב לע
 טסו * וכול לקול \6ו) מכ סע ןייועי "וכו ךלותרפמ
 יקרכ 63 לכו תכקכ לכ קתכק ספ6 וב *ןכו סןכקסמ
 " םווקלו סוקמכל כסוע ססע ינככו *סלככ תכקסס 4
 % = ובו בוסונק תוקסבב לפכפי ןכ] : קקדוקב סולכוכק

 . ולקפ



 ישימח | :רטאמ | הדוחי לוק
 .רלטסומילטמ'רסכתמס פיקטס סמכסס לע ולעט ילא
 לנמ 31 סילע ריעס י סומכעכ .סייסס פילככ לרכש
 ללככ לכסו = * סד6סיככ קלעוק עולכקל סקכק רוד
 ססכ סנקתס ןיפ יכ : וכבכו ל6 סכיחככ רעסכ ךרוב

 זנר "שי ןמיס |
 יס לט סולט קורס יכ עז" סוכסו גלטקו 60 וילע יעסו
 .ץרש דסי'משו -ויקרטממ ספק ןכויוכסלטיט סוקמ ל 5
 "גכנלכ וקכע ומזמס עו כפ י'ץכיס ץוס תסזו סיכוכמ לע
 ףולכומומס סז סב שרכסק ךכככ *ותיטקרב כד .סטק

 טקוס 6לט סכומס = * וכ
 י ותלעותו ס!ועס קכקת
 'ןרכדשכ סיככיט 36 פויספ
 סמ לכו .:"כו בוסיכ 6
 יכ רמופ .רזב * וכו ו5:ןמרש
 סילכלכ לוד סלוספ קש לב
 תכעוט תוסדל ידכ סיס סקמ
 סלקמס ןיכעכ יכויס לרוקופק
 רככו = =:ונוטכ לע וכקכ(ש
 וכייכעו סורוקיפס ןוככז 3
 גז 'פ ףומ '3 קנס קוב
 קושינמ עדי 65 וס ור
 לוגס סילכלקט בטס לכי תו
 ףרפפסבו ץבקתסכ יד םפכ]
 ביקכמ ספ ן/טטו סלקמס יפב
 : ככ = + קוטיכמ רד 0%
 5כ ןוד6 יכפלמ- סנרתלסצ
 'םיליק סדק ןמ למופ רה

 קומקי"תפתס לטפס לז פלש
 (ימומ רעולכ .םולק קי6
 יפכ לע תוכל( לוע וילעמ

 לבא תוירבדמ ויהיש םהב הנקתה ןיא וכ
 ור זמרש קרמ לכו סדא ינב תלעותל בושיב
 תוחדל וכו > ה ךישעמ ובר המ ורמאב הע ווד
 יכ קראור היה רשא ינויה סורוקיפא תנעט

 : הרקמב היה סלועח
 אעיש יפ לע ףא ירזוכה רמא.ט יט

 ונביבטמ ףכוט 5
 * הזה רומזמה תנוכ יל ראב טעמ

 ישעמ ךרד לע ךדוהאה | רבחה רמא ייפ
 תשוע ריחתה .תישארב ]
 הטונ = * רוא הי ורמאמ לא זמור המחשכ רוא
 הרקמה = = עיקר יהי לא זמור העיריכ םימש
 : עיקרל לעמ רשע םימזר לת4 זמור םימב
 םיננעהמ ריופצב קדרקיש חדמ ןכ רחשט
 תועוזקרו םיקרבקרו  םישפצהו  תוחורקיזו
 מע ןיד* סב.יכ מאש ומכ ןוישרב םלכ סחש)
 ובוכר  סיבק םשקד םלכ םדעב :ץילקר)
 תוחור ויכאדמ השוע חור יפנכ לע. ךלהמה
 קרצרוש זומבו הערוש םוקמ לא םחלושש דר

 הפו

 ןוט(רכ סוט ופוסו ותלת יכ
 ססעמ רפכי זק .לומועכו
 ₪0 יכ רופקע לקו קיטסרב
 טוממס 200) ס)סקכ סוסס
 <. * "וכו קורו%מסו סיפשלקו
 יפזס רו6יכס ךטמסכו * כע
 סומעפלו בוקכס ןוסלכ רק
 ורוסל רמובו וכ ןכויט ךילכ
 : * וכממ .טמסכס קלסס לע
 בעמ רפ6 סיקס 36 עול
 ףרכד סדק רככ * עוקרל
 טכ "יס יעוכרב סקודוס לע
 <קוכ 6וס סיק36 קוכ * זו
 י'וכלנמס 5רככ ססמע עדס
 פיקס סורק/ו = וכו ויכסורס
 יפ:6- סיקס'ןולקקו זן :ס
 יסתניפס 69 עיקרל עמ
 דוס 69ו םופוםוליפס תפקס
 +ממו6 וכ רמסיוט רטפלנ סספ
 ךולוקס סרקס .רודכ (וסס
 :פילכת 'וקמו רירקמו יכרעב

 <  קכוע05 סכסכ ןימ/ שק ותויּס
 סכוימעב לולכמ ת6וק סלט סיקמ רקיו .*תלעופ
 . רעמ .כקפס סליקעס לעכ .1ט פסול (יסו לקפס ןוז5
 \ קעדל סיכומדקס .תנק די סרכק רפ(כ וכ רמ05 5
 ספעהכ ורזנ פודכככס תו0נמכב וסל ופ סכס קפןמ
 לעמפ ועיגס 05 :סי(כמכס 36 יכ םכוטמסו .סנס
 טופס סתוזיממ סוס .לככט סכרד6 "וכו 35 קוק6
 * תומוובסע סנוכ 36 סקויקסל יושר יקלבו וענעב
 סמנע תספמ ןכ ויסטו5 = .*ןעלוססו ירקס 5 ס6 יב
 תוטעל סיטנוס 6 סילוקפמכ סילכדס .ו36כ (כוומ
 :םורוקיפ6 תעד וקו " סתוטפכו ספוגב לקפה סת
 סמולכס .תוכג 'וטס"6 ריכוק לככו :וילס6 סיכעעכַהְנ

 : וכו עמטק רפסמ יכסב ₪

 : לק לוטזמ וס קוס רומס וכ = = ט ןמיס
 :תיט6רכ ססעמ ךלל ע ךלוס וכ | ד ןמיס

 :תבקתפ .עבלרס,ילכד ןס ןס | 0
 הו .יטסרכ סזעמ + ספסתכ דוד רכל 31ו תיִס6ְר
 .טיקרה וו סיזט סוטוכ כקו * רוש קטוע רמז רוס

 ו

 צנירְסְחו = * סיכעס .קעבה |
 "כי רוכסט יכלע ןופלכ וחוש ןילוקט יעכטס 860 סוקמ
 לכ סלק .ל0בקכו / ומוקמב סמ וינע וכרוקיכ סלק רככז

 סותכס \%כ סרקס רולכ שוסמ ע\6ס תעדכ עפלרס עד
 + * בפ ומזמס סוריפב סניע'סר יסי לע ורו6יכב םרופמ
 : פולבכ ססו/כעס סס ויפו ע * קולק סמס ומכ סלקמס
 < סוקמכ רירקעז חל יו6רס ימכ6 טוקו - כט יקילנמס
 5 יביכומ6כ.יכרעכ ךכ 'סכפ סלקס לודכ ץוסו רילנט
 מירנס רקכס לוטמס רודכב סס'יכעס יכ מיט יכל סעכי
 יפיוסס ןקלפ 6וט קרקס לולכו * [כ ינזמכ ולכ6 רלובמב
 :ווקפס כס ל .ךכעב ופוביפכ רק לוקס וכממ יענמ(ס
 יךויטלב ס3כ ססטו:פכויכו רטמו ג%ט לכו( ספו סירתוכס
 < םוחכותו סעקכ סקכ תוטעפ 'פו וכפסו ותופרכ 5 י וכו
 :קכלסב רבדס לכ וכו סלכ טדעמ ץולסו יבופכ טפטמכ
 ::ףנקפס * םיככעס לע וכוכר ליכע/סטס ורמשכ סל לכ לע
 : יקועוזקו יקרכסו יטופסו פוסורס לע וגו חול יפככ לע
 : סקורס .תפרופק .ןכ6ק טסול ם6 ויקרס בקכ ע3ללסו
 < ומי וכו ספוט לליכע"לקלבקו יעטקמ ךרויס שלו סימל

 רנכ



0% 

 : תוסילשל יומכ 'ס תוכ[ללט "ג "יס ועובלב ר(כעכ לכפ
 רעויס עיקרס ןינעברתעל ס5 ןס * עיקלב יולק'קז לכפ
 .ויברב וילע וכרסזט יכלדס ןמ דס לע 'כוילעס סימס
 בכ וכ ררכדכ קדנו" ס)עמל סטרכס ומוקמכ לכ לש

 +" ןמיס שימח רמאמ | תדוהו לוק
 ןוומ סולט יקמעב דס סוקמ ל ויכפמ סוכל 'תו ותרעבמ
 פו(ינמס לדופפיו סק ו6ו * "וגו וסוכי ךקרעבמ ורז'סכ
 = = "וכו תלוכיס 226 51 * תמוכפמ לע'6רכס כטויעס קזס
 < :ךנוקו רקנמסרמכ יונו ןוסוכי ךפלע גמל רוסיב טוסט

 * סיכותסקב טדספעש
 יופדלותו וזכו 'מטק סכופ
 כיופק ןכ סב וכ סכל סו
 פולכ .סס סל עקולמש
 סכזי ע6רס תעדכו סלקש
 תוקולס רקע ןכ יכ וטפסש
 'עלוכס ווסקו סס פוכוילעס
 * וכו םוכפכ .סלכ סוסכיפ
 סוקמע סלכ סוסכיו ורועיש
 'ססכמש סזס ףוכלכ סירס
 סיסס סמ יפכ סזו * טכלכס
 : רכתופ מכ סעכוטן יול
 יוקיסכ'טוכלכ וס רמ6ס ומב
 סוסת יכ ע3(רס ר6יכ רכב

 וכ" סיכ קוזעהק סוקמס 6וש
 סוקמ סיס סטכיס תוקרסע
 ףיסוסו -כע | יסמפ
 ךכ רס6 ולמלכ ר/(יכ דוע
 כ ותיסכ טוכככ  סעטו
 ץריק קמוע סוס סוקתס
 יכק יכ סימכ .ססוכמ וקל
 6 כע + סלונש ץיק ץרזס
 רכקס וכמסמ ויתוכטסע 5

 יכ |: זק בוקכס רו6יכצ |

 קושיכמס לע ורסופ עכ6רַמ
 + סטביס 160 לק( בסוס
 םוכנכ סוקת םרופ ןכ לעו
 עו -ךיפי(לק לט(כ ותיסב
 556 םרופ סימ ולמעי סירס
 ס6לכו עודו רכדס סז יב

 ככ לע סיס יפיע םי יכ ל

 תקל קתעוה ךכ רחאו ." עיקרב ולת הז לכו
 ץרא רסי ורמאכ השביה הארתו םימה וקל
 םיפיקב םעבטב םימהשו ?רינוכמ לע

 שובלכ הלכ הוסכיה ץלפט ן5 ( ץראל לעממ )
 שובדב םוהת רמאש ומכ םירהו םיקמע
 תלוכיה לבא. .* םימ ורמעי םירה דע ותיסכ
 ןתטהה עבטהמ םתוכצ קדא'צוה קרמכחהו
 םימיה סיקמ לג טוקמ םיקמעה לא םסינכהו
 םייחה לודנ םוקמ ןיככ 5 םשל היהיש דע
 סנכה יונכ ןוסוניךתרעגמ םזמכחה וארהו
 עקורל ורמצב זמר הזו ץרצה תחתו ימיה מ
 ורמא דגנכ הארנב אוה יכ םימה לע ץראה
 סימה עבט :יפכ קרזו רתיפכ שובלכ םוהת
 "מאש ומכו מכחהו תלוכיה !פכ אוהה רמאמהו
 תלעותל ןווכמ הז לכו'ןורובעי לב תמש לובג
 ויתולובחתב םדאקר קרחרי רשאכ םייחקד
 םתלוזו .ירכסב תורהנה ימימ םה ויתוכארמו
 ות םיחורה תיבל וכרצ יפכ סימה ןמ תחקל
 ודמאב קדנקד זמר ןכ קרז תלוח קרלעתל
 ותיח לכ וקשיש יכ 'לחנב סיניעמ חלשמה
 ףוע םהי לע קריהיו קריחה ארבת רשאכ ידש
 רחאו ףועקר ארבי רשאכ ןוכשי םימשה
 זרקשמ וומצב ץראקר .קצשרת לא קתענ
 ץראה מ זרלעי דיאול יונכ ויתוילעמ סירה
 חימעמ רמאש ומכ זערזו םרא תולעותל
 ןתשה יכ ריצחקר ב! .תצחש קדמהבל רוצח
 םיסוסו ןצצו רקב .בושיה .תומהב :תורעותמ

 ((:ןפככ כ ) סטל סיסיט דע
 סוקמ 3ע סכוכקו = * "וכו
 ספ סיסי ןעמל :זכס סטכיס
 טיטלפס סויס ילעכק לודנ
 טייחק יכ * סמכסק קוקלקו
 טקיכויכע בור ןיל סימנ רסס

 סקכ קעכססו * סיעודי
 יסתולנקכ וכל תילנכ ככי6
 *סככס ייככ : פכיס וזכו ולכ
 וכ * ןר(ק .תסתו םימיס 6
 ףףתרענמ ורמסכ | כוקכס
 :ססככס ןיכע קת" וגו ןוסוכו
 'ורעמב ספוכו סימיס יקנועב
 ימפמ רפע :תולקמבו סירוב
 יןמוקב וכו6ב רדסמו 'ס לקפ
 מכ סזל) = : ץר6ס תולבל
 פל = וכו עקורל ורמסב
 .פריזנכ טטוימס סזס וליכמס
 קורל .ורמפכ זמר .* ןוימע
 סלושכ5 סלרככ יכ "וגו
 סוסס ולמ5'לנככ לוק וכממ
 סלט לו" וגו ותוסכ םוכלכ
 טילנכטכ | סיקרכ .סילקסמ
 1מקכ סו תל .סז סילקוסו
 יסככ סימעפ קוק [כלק
 וש סכמ6 | = תולגכ סימעפו
 ' לב סזיכ * )לכ סריתס ןפכ
 ינו ותיסכ טובלכוקק ורמ6

 שרפיט ימ כנו "סיוככ ויסס תומוס לע סג סיקוכב
 לע סווק סיק6 ילכד ךפוקסו ורקזכ ךופס ומכ כותספ
 ףקרענמ רפיכו = * וכלב תוכופסת סירס ולמצי סו
 בעו סרעס סול סקילע ףככ סי ילג לע * וגו ןוסוכז
 ורופיב לפכמ לבססו .* סיכ לולב ספעמ ספועק ערש
 סכוככ קס חור יכ * ב 65 6וסס ךופסק לעו * 62 -
 ודמעו סוס לע ופיסכ םובלכ סופת ורפככ ופ6 תימ
 וז פתו סלטכ .ןרפק לש ףיקקפ סיעק עכט יפָכ םיש

 ץסקמ סימס עכט יפכ שו םירומחו
 ףכ 6וקס רמטסו * ןתויככ |

 וס" סימס לע [ר6ס עקורל
 ספרי רטסכ + וכר6יבס ומכו " "וכו סמבססו קלכיס יפכ
 מ6לוממ רבו יביינמ לשעה ורמס ןיכע קמד 'וכו סד6ק
 = וכ קרקס ךכד ל סימ ינפפ .תנולמ ביטסל תורסכ רכומ
 תכטמכ טרמ6 ןופלש 6וק סילכסו סטי ץופפי רט לכ ל
 טילכופס ךולעס וכ םרופו .* סילכס תולוכמ 1כ'פ סילכ
 : םסכ ימנ5 רבסיטוע לכ'תכדכ בד וכ ןידכו לסכס
 ןוט6ר 6למתמ סולל כולקס רוכ כסמל לע ןיקזיכס'פכו
 *- + סלעקל ופ :יוקסקפ רכסימכ יבילפ יכ סרעבכ וקמש

5 



 תדוהי לוקי
 עלעפ סנק 36 ןוטלכ וקלטבס סילק תמ6 5
 פמסמ סמס* "וכו טל6ס .תדובענ סדעב סככ : סכירכש
 תומסכ לע סמסכ5 רוכק סימנמ ורמ6 303 תיל סמ
 :ריככלמס 5ע סג ופופ לבלט סוכת יכ ךל סמו * כוסיש

 חנר י6 ןמוס = 7 ישממח | = רטאמ
 טללטס + ( סימיוס כ סיכוומס רכזו :1לכ6מ יכיימעב
 פכ וכויכע סחפ לכיכ סיטרטק לעכ כקכ רככ * וכו
 ףורכד ור'6ק 65 = וכו לסכל ןמס ןכ לקו :5כ5מ לכל
 ככ וכ ןקקל ר6כי 6טסו * בוקככ .רופיבכופכוב ק

 ורו'יכ טפטמ סרוק ןכ ?ע
 סדעכ סככ כוקכסס 5
 סיק טלסט סלנז ץילק ל
 'רמלס סלכ- דבלב ססולע
 במומ וס יכ סד6ק תדובעפ
 = למ6 קלכזנק סטקכס 56
 ןמ סח 6יטוס) .סכ דכעו
 סטוכו ךנוקס ומכ *ץרפס
 ומ סיסיו  *רושינס ךסמ
 רוס ולכ סלעמל בסומ כטעפ

 ךרוכ5  כטעו רוטק  סיקכמ
 קוקסבכו | בוסיק .קומסב
 עדובע ךלוכ5 סק .סמנע
 : לוומלכ וקלעופו סד5₪
 "וכו ומכעמ .סעבס כל 6ינויץ
 ינו שוקק סלוכפס +עס לב.
 'סמנס כל. ופעל סלה
 יטקל וכלקפ למופמה וילפו
 קורזי ופול קסו *  וכוקק
 "סימס ףועפו ץ050 קי
 שעכק כ וכקסב סכרט וש
 דומכו ורקעו קעכס לסכל
 | סקכ ססכ עבטרס ו0רקט
 ."וקמכס :תופילקכ'כרישלבכ5.
 סיסי ןככו *וכרענ סיעורנק

 סכס ולקמ ןוימדל ולכומ ןוכב:
 "וגו כסע לכ ת6-סככ יקב

 םלכו רזרעה
 * שונא בבל חמשי ןייו רמאצו םתודעות

 םדאה תדובעב סרעב הנכ + םתלוזו םירומחו
 םהב רובעה קרמדאה תדובע רמול זרצור
 רמק+ רשתפכ תומצער החמצה בד קשיצויה
 קרנה ורמאל קרמוד ןראקר ןמ םחה איצוהל
 רמול הצור ערז ערוז בשע דכ תא םכר יתתנ
 ומכ םייחה ראשל תוכילקהו םדאב בלהש
 םימשה ףוע לכלו ץראקד תיה לכדו רמאש
 רשא השלשה סיכימכ 65 ( םינוזמה ) רכזו
 שורית ןנד םזדו קדבדאה תדובעב וצצוו

 רכז ןכ רחקש | יםהל

 ןמשמ םינפ ליקרצקדר ןמש ןכ רחפצ)
 (בבל) דחומ עוריה סהלה אוה.רשא סחרהו
 תלעות דע רזח ןכ רהצו.רעסי שונא 5
 ועבשי רמאש וטכ 3 םיבריאר רטמה תדירי
 "יבחיאה. תלעותו.עטנ רשא ןונבל יזראה יצע
 םש רשא רמאש מכ םייחה ןמ ןימל םיהובגה
 ץימל תלעות יהובגה ירה רשאכ וננק+:ירפצ
 םיהובגה ירה מאש ומכ יזהה ןמ רק כ דחא
 ןמ דהא ןימס תלעות טיעלפה+ = י םילעיל
 םינפשל קרכהמ םיעלפ.רבאש ומּפ םייחהד
 קתענ ןכ רחצו "  הטביה רכזב ללכנ לכהו
 רכזו םידעומ ל הרי-השעורמאכ תורואמ יהי 5.
 הרקמב אל ולצאמ בוכבהשו הלירה תלקות

 אל

 ןמכו = * ויככ רכע 50 ריסקל
 6% + ע30רס ירכדמ הלריט
 ףרקקב תרכזכס 5סר בק יפלש
 9169 קיס * קטלסק סיכוזמס
 ןינעכ ןטפק לעופ 5
 יס קקז מנ | *ןווטס
 <וילכו6 יכפ ליסכקל וקלובב
 ךווכ יפוו * יקעדי 55 יככ6ו
 526 קנוקכס ןטסכ סכימק ל
 סליעומ (יס ככט סינומלקק
 ןקכ | *ןוומ ןועכ 5
 פי ומנעכ סניכס כ דיעספ
 יכתכספ ןמט) ןימס- ןילוסד
 5 ודטע סכ יקודליב ימס
 םויקלט ו6 = *יתוכקז קענ
 ךכלוי כ רמלמכ קקפמ ןמטס
 ( לוטמ ןסכ | פ תוורוס )
 לומלק תקכממ תיוסס ספב
 וו ןמט ךכ סנס סועכס לס
 סיענט לס .דומלק ריוקמ
 לככב וכויכע סככ * סכמ
 ₪76 תטכק ךרד- לע סיכפ
 6וק רמ6 סקלקו :ווכס ריפק
 ףוסלס רלינק פערי רבכ וכו
 5לככ !םנטסכ | םמקססל
 בפכט מ ךרדכו * טרפב+
 יפצמ יכ ומ פ ןומסרכ קרופט.

 .בפכט סמ סע ןווכמ ורופוב  סליו ירגו ץ36ק קוק לכ%ש
 :כלו 076 יכל כס סכל יקקכ סכס קשיו 50 עכו
 רתומ- ץע ירפ לכו *כמע לכ וכלל סיס םפכ וכ םימימ-
 ותעללו "כ -טמול לכלו ויסל קריסו בטעסו *5
 לכו הטסבו סלק: סכבכל סכפ יתפכ סכס * כופכס לןפ+-
 *-ץרפס לכ יכפ לע רט פרז ערוו כטע לכ 5 * סויחס
 סכדכל ספל עלו ערוז. ץע ירפוכ טל ץעס לכ תל ך6-
 סכמ(יכ < וכ קפס סוט סויסט 775 ןיפ* קפכלל סיס+
 בסע סרי לכ 6 רבו סימטס 0 לכפו ץר6ס סיס 5
 ולפ לכו ולמ6כ עבסרס ןווכ:סזפו "01260 יתתכ 3
 'ןווכ מו" * סד65 יתלוזורתיס ןישט לכ סד65 לפול ןשי
 :סולע: וכ לת וס יכ סעסכס ןק סדס לתומ(וקס ומ

 יב נככ ימיכפ רכס לכ סטו טרפכ סיקלס סט לוס
 פמסכ סז סקלו * לככב. רמ6כ סלפמל רכוכסיססלס ןכ
 יפלו. סיכימ- קסמקמ דקוימו עודיס.ססלס \ע טרפב
 ףקויסל דעסו טוכ6 בכלפ דסוימ וס יכ רמסו יכפס ססכס-
 ףלכפ קוס סקלק לע 650 תויס.סע סלל לם ותויחמרקע-
 ולעסו לע לריו'פ סדיקפס 5פכ רמלקכו * סדק סיס*
 ןכימכס טמפו סייבלס-סידפסמס.ןמ 6וק-ססלקש = סככ*-
 תדועס 6 קפ סיכופכס עו סישיככס-ןט סלופס ןט לז
 מכ .תוינסולס וסכס. וסל ליעומ .ןוזמ 5וסו = 0כ5ד-
 : בע *-סויק תוסנופ וכממ בלק קקיזקמ וסט ןויכט
 סכס דפ ירכזומס 56 לכס לכ "סמכ'ס רכזב לכככ לכסו
 =ןכו'טצמכ וס )ו :סטגיס(רתו בועט מ(מכ ופפכב.
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 ה דחו

 רוטס יכ .* ךרכתו סרוכס פעל סכעב 3קת ןי%ס לסוכשמ
 סירקמכ וקק יש סנו = * ןווכמ תילכתל ולעפ, סיממ
 ופעב ךפי וירפ יב ." וכו ללי\סותכרקזעעב סיונקש
 ףסס תטק רמ6ש קקכ ובכל זומר סזו * ליבי 0% וסלע+

 יי ןמיכ = יטימח :- רמאמ = > הדוח לוקי
 ? פורטל סדפס תדיבעל .םפעו סמקכל ריכס היעכמ
 ףרופס כרבכס .רעול סכוק | * וכו ול ורלנכ לככ סכס
 ףלטמס ורקפב תורסכה רכיב לכ "ינר6ס סייסס ולנככ
 ץורושמק רכזכ .ןכו'נו ידמ ןקיק לכ ןקשי 111 סיכייעמ

 6יק וזוכ - * נו קליל וס
 ותוית סע - ' ךסק קלוש

 די סופת וכ ןייט לדעה

 תלעותס ונייכע קר * )עופס
 שורופ (וסו .* וכממ ןויכמה
 ידימ .וכתו( ,(יטולס 35
 (כויכ לע תרועס רופיכ ךרכ
 קת6 " פ יסילפכ- ור(ב וב
 6וק עכוחק ריסקס .עדמ
 ריססס ימכ דסק דכב עוכּס

 קופכו סרוקס תסתפ דוזפ
 וכסכסס * יעבטס קתולבכב

 6וק דומעס ליס יכ רב
 לכס סוכו "ןכו סרוקס עיכה
 ןינ ריססט יע3 כנר
 רדעקק קפע (וקש לז6
 הבר וכי רדעסספ י

 םזוטתה םירקמב אפו והשעמב וחת אלו
 שמשה רדעה מז אוה הלידה יכ והשקמב
 רמאש 1:כ תולעוז'כ ןויכמ הז סע אוה לכא
 ןמ ול ךונסט חמז הליל יתיו ךשח תשת
 "תכילהו סדאל וקיזמה תויחה ןורכ:ב רמאמה
 םיליגרח םייחה םדאהו םויב םפסאהו תלילב
 םדא אצי הכא רשאכ הז,ךפהב סדאה סע
 ול ורדגנרבכ הגה . * וגו ותרובעלו ורעפל
 ןכ רחאו תווהנה רכזב םלכ סייצְרַאה םייחה
 :אלו םרצה רכז סהמע רדגנו תויואמה רכזב
 בורו םימב רשא םייחה רכז אלא 19 ראשנ
 תילגנ'נניא סהב המכההו יעודי סבי היגינע
 רשא קם ןויכז לע חכשו ולאב התולגקכ ונח
 ךישעמ ובר המ ורמאב תולגנ םהב המכחה
 ךמסווב שיש המו סיה רכז לע רזח ןכ רחצו ה
 וישעמב ה חמשי םלועל יי רוככ יהי ורמא ו
 ?רטע רשא לכ זא םיקלא אריוגרמאל יונכ

 סידעוקל סרו ספע ורמ*ב
 הכ סלול יסיו ךסס תפס "וגו
 "רופכס רעו ותיס לכ סוקר
 פופסס רלבכ לכ ןכו * ובו
 ןקומוקמס יכסב סד60 רכז
 מ6 ורסכר ןולכו לכ6 יכ
 בסעו סמסכל ריטס קימכמ
 ףורכז לכ6ו * סד6ס תלוכעל
 מד כי רת6  תורוססק
 הקעס ותויסמ יכ .' ולטפל
 ףרכו .סוסיט יו( תילכחהו
 רטפסו <. קכלכל סוקמ לככ
 שכְה = 0סמכה רקע סיסימ

 %.'וכו סייסק 1) וררנכ ררכ
 6וסו י'רכו 0760 רכז ררנכו
 *סד6 ריונ ךיל לע
 ףרופסכ ומב%1תכס הכוכסו

 מב רק(כס וכ יכ * כב
 םדס וסקס ספילכ רכ סככש
 יעכ לע(כ ךכ | יךשקה
 ססעס | תוקרס ריספסש
 טורופס סז יפנו "וכו ןולועה
 פו6 רוי סיעטו 6 רסכתה

 לנס סו נעו י'וכו על ?קוכו סולס זשוע ךפס ללובו
 ו6 סל6סוטי ימ 16 ל05 ספ סט מ ורק( ןכק ןכ

 כסכתי רכקס תוטס יעל סל6 > כש רבו קפ ומ פרס
 [? יכסס רקעסס תלועפב דו עוסקת 5 ְכֶה

 ,306 עודי תלעופל ץוסמ .תכוכ לע 536 * וכ קופחס
 .בוקתכס רקס סע כטיס ר6כפי סז ךכד לעו * ותמבל
 .סקנססב לכס תויסל וכ: כ יכלו וסת זק קיזע סט
 .סולדעסס פל [רפכ טדפתמס לכ סיסי *ךרכתי ו
 ג ךוטכס סמו = :קלקולמ סכוככ ןקותמ ןיככ ןועכ
 סז לע וורכד וסכ ו3סכו סדוקס % ךפלכ לז לכ ," וכל
 ורמ6 דע * רבו סליל קיו ךסס תסת ר' םיחכ .ר6תק
 :לע סזב קרוקט ןוככרי סתכועמ %7ו ןופסי מפס קרוק
 .: סויס תולעופ לע קרוס ךליפו סזעו .* קפילק תולעוק

 .רז6כ סז ךפסכ סד6ס סע םיליגרס סייקכו סד6קו
 .ותדוכעלו ורמ6ב וללככ וקע םילי גרס סייחקו "וכו רש
 .סמעקל ורמזב .ססיפע ורו[יכ סלק רככ יכ 'כרש ידפ

6 

 יעיבשקר שו לע רמצו דפ4ב בוט קרנה)
 ומלשנש רובעב שדקיו .ךרביו  תובשיו
 ןמזב ומדשי רשת4 םייעבטקר םישעמזר

 ןפורולמסו .םורקכס תליכוכ
 :ףותיסרס רככו = + רומסכ
 = טסו כיס יע'כרכ סתמנול
 וקכפ סוס ךרדס לעס *0ו

 רסטכ לו = :סכויכע קזוסי = ע'גהל
 | * וכו סייסס רכז 65 = < |

 ;ןרגתי וסכס סקילע דחוו 65 ך6 ל9ככ ןכ רק סליכויו
 תולנכ יתל5 .סקכ סמכמס ימי %נ וכר סמ ורע6כ \

 ; ףע רמפו 3 רופיבס ךסמ טוכו ךלוסס ומכו * וכיכועל
 סוי יכ ולכ6 כוקכס תרוק * וכו תוכסיו יעיכסס סוי
 כ .ומלסכ רככס סמל סמילס קמוכמל דסוימ וס כמה
 .וכ סלטסלו = * סיעיק תשס ןמזכ סויפנטס סיפעמס
 קעוכסס 96 ךפמכס .ןמול ןי6; ס76) סלכס>ס תלועפ
 סנקמל 3כסס ריינו דס6 = ערה יכ סנייכעכ כמ סוט
 'ס טולק לוקס סויר סנעב קקבד טל/נס (יס) * סימסס
 גגו לכיו .* לזו עב5ר כקכס סמל קוב ךטמכו = לביכמ
 ; * ססעמ ססע סל רמ5 ול6כ קטעמ יכביס סשעמ יולכ
 , = = סזע רסס וקכללמ סעטו *תוכשו סג 3.וזפ ןכו
 ,ועיבסה סויב תוכשיו סטטו * נסק סוי סרט יזמה סויכ
 6 סיקלט ךלכיו . * רכס תולירבק לכמ ןתכ6!מ לכמ
 ,םדסקת סוס סויכו סכוט קפסופ סכרכ יפ יעיבסס סוי
 ו ' פקודת ,* לכטסו רכס קכ תומפככו תלמופב כ קוד תופוגב



 רטאס הריהי לוק |
 * בע * וורוכס ומכ סכ(מ וכ סמסעכ 950 וקו 8
 תניקע עכלרסל וקכיקע ספיסס 6% וליכ קיוסס ןכעלסל
 * סלעמל סלעמל סזנ וקר'קס סכסכו סכסלו .* כרקע
 סוי תנוגס לע 'ס לט ימי!סכ רבס 3ט ולכל סרק רככו

 טנר % - ןמיס = ישימה
 תתכ5\מס סלוע .(רקת ץיקס = = עפ סלכטסס עול
 פלכ סטלטסל .קסוכמס סלועו = סוכ5מל .ססקייקסל
 סקיכט יכ סעוכקב רשותי 60 ןמזכ רטוש 650 סמו מו
 רופיכק לע = ןכו תכסכ רמזכ ןכ לעו : ודרפו 05 סיקבק

 ורמלב קוכדס ןיכעל קכטס
 תכטס =. סוי עוכסס ירפו
 קכדסל דפעמ (וקש ימפמ
 תויסלו + כע * יק6ק ןיכעב
 סע לטקכ יתלכ יכטק ןמע
 יסיו וכ רכוכ 5 ןכ 52 ןמוש
 ירכדכ יכ * רקכ יסי\ ברע
 עותעסמ רח6 סדיקעס עב
 ןמוקו .ןפוס לע וליעי ול6כ
 6ל\ .סעוכתס לע | ריעז
 ךוש = *קז" קלוז. קז ו(כמב
 1% דחוימק ניסתה 066

 ט6לוס לוספ .סויכ סעונקס
 : קלוז 65 'םוכמס לפ ימנע
 תלעמ 56 סד60 עינו
 ףרוסיכ סדק רככ * סיכללקס
 רמ(מ יכ "ג "מ  יעוברב

 וכזנלנכ סל6 ספעכ בופכס <

 סנוא רשא םיכאלמה תלעמ לא םדאה עיגהו
 סילכש םהש ינפמ םייעבשה תוחכל םיכירצ
 רשאכ ןמז לפ+ םהילעפב םיכירצ סנופ
 םימשה ךהא עגרב ריי לכשה םיאוח ונחנא
 קרחונמה סלועו תוכאדמה סלוע אוהו ץראהו
 רמאנ ןכ לעו חונת וב שפנה קבדת רשאכ
 קדתעו | * אבה םלוקה ןיעמ פטהש תבשב
 יכ השקהה ישנא תעד לע ונירבד לא בושנ
 יפכ םיפלחתמ םינזמ ןגזמי רשאכ תורוסיה
 טיכרעזרו  םידיואתרו' .תומוקמקד \ ףרהתה
 תופלחתמ | תודוצל םיוע4ר ויקרי ו
 סיאצומה לכל קריהו  תורוצה 'ךתונ לעאמ
 סירחוימה .םיעבשו תוחכמ םהל שיש זרמ
 םתוחכש סיפצעומכ תעד םתעקלו סהל
 לא םיכירצ םניא דברב םייגזמ סהיעבטו
 םא ?כ תוכירע םניא תורועהשו תויהרא תורנצ
 םהילא שפנה .סתוית רשא םייחלו םיתמעל

 לכמ וכויכע :סיסו .ןוטלרס
 עו * רומשכ ותכרב תפסוק
 ונויכע .סוכו יכסס רופיכס

 סכמ6 + זמכסו ס6רוסס דכמ

 יכתוי ןיככ יתעד יפל ןופללמ
 טכקס ילבל סול .וטחויתיו
 50 סת יכ'פ בקכס וכרופמ
 "תבסס ק6 36רסי יכב ורמסו
 6 פוסעל | * סוק סלועב
 * קבס ולכס סויכ תבפס
 סתוס וכיקבס יעינטס סויכו
 תומולטכו = סמינט קכ5למס
 : םפכו) = * קסוכמ סיסת
 םפכ לעכ יפיבסס =עכ ךכנו
 לטככס תפסות (יִסו :קריתי

 %6ק 1י56- ןווכט סמ .גיסקל
 ותלועפ | תומלפב = ךרכתי
 ונמלככ סלל ססעכ ורק(ב

 || תייטע לוטר | = וכתופדב
 וימרטמו .ויכ6למ רוכב'דפס
 עיגק תכסס סויכ סכסו  *"זכו סנלדקכ ויל6 סיכולקט
 וכ יכ * ותטולקו ותכרב 'תפסותכ 1% סד(ס תומלש
 6קבוד ןיעמ ןמו )כ ספוכמכ ותלכפס קלועפ סולשי
 סויעכטס .תופכל סיכילכ .סכו6 סיכ6לטס יכ ס!עמ ₪
 סולכט ססס יכפק 3עפס 06 סכס ןמ ספומילש יכול
 סיכ6!מסט ג יס יעיכרכ וככקכס סמל סז דנכי )ו וכל
 תורוסל קר .ןפככ וכויכע ךיפ יכ * ספ 5עב סה 6
 יגעב ספויס סז סע קדנוו למק לעפב )כט סס5 שיש
 יוכ םרפפ דוע .ןכפיו = סעש ר0וכמכ וכסול קד סשב
 לס לע .סריכיס תגרלס ייס6פ תורוקב ופכוכ סקס
 סכולק 'גלסמ ל סו( וליבס לע ג'ס 'עוברכ רכזש ומכ
 'וכו ויכ6למ .רוככ סל6ס ולו וכ6:מס יק56ס ופס ןש
 סוי תכט .סוי 60 ולסס .כולכ 'ס סוני סמו! * רוע(כ
 סליעכ קבלסל וס ותונכת יכ'-( זמל וכ סיסי ססוכמ
 :1עפב 3יכטמ ותויסכ סזו ססוכמס סלוע (וסס סיכ5לקס

 * וכלכזפ ומכ ןעז + לכ סקוכמכ קתקלסב סלועפ שיסש |
 פור ורמפב כ"ס יעיברב רכוב סוס תוקכלס ןיכעל
 קורכסקמ סכו סייכסורס סיכ6למס סיקלככ סכעע עלקס
 סכול .*'וכו פוכ<?עס ספוע וטו + םויכסורס תוטפכס

 כוטכ סתעו : כע* ןכפומלב ירשאבו
 קפפכ קז סוקמ 36 = *'וכז

 ס ןוסמ תודזסי עכרלס קל6ו ורמכ "כיס ףומ ולופיס
 סלק = וכו תומוקעק ףלסתס יפכ : תויוסס טכייסת
 זכ * ןכו סיפכומס | לכל סוסו : "6 "יס ןופ(רכ סז רויכ
 סיטמודסמ ץכועו ףנוק לכ לפ- סיסת 'ַס יפ (כומ לכ לע
 :ספע ן'מ לכל תודקוימס .תוסכס תפפוכ קדסוימ סריכ
 ישכ6 .תכקל רפול .טכוכ וכו סיפכומכ תעד סתכקלו
 סע 6כ רכז קכיכ ילמ6 ןיכסל| * סירכוכס סעקקק
 (כמתמ סעוכת לכ סכס 310 בע 'פ ןוטלרכ סרומס כתכש
 פפכ לכו לגלנס סעוכק  סכופללס סתלסקס סלועכ
 עלו > 2 נ5גק םפכ סתלקתס סנועכ םפכ לעכל 0:מתש
 סמ יפכ סלועק .סזל סילגלגק ןמ .תועינטס תוקכס יכ
 * הככרססו בולעס בייסו כ *'תוסכ עבר6 *  ר0כתסט
 פי סכו *סיכנממס .תבכרקכ  קיפסמ סזמ פס ןיפו
 5 סיקס םפכס ןעי .סכו .=קמכ לכל תפמוכס םפכס
 *בע * "וכו רבדמ לכ5 רכדס סכ ןפי סכו * יס !עכ
 יש כרס .עדמ וכ סוכ ןוכרק כוט סח 0 סז לע כתכו
 "ן גוטקיטומכ סיכוקמס .םרוכ תוטעמ רסס לעופ ךירכ
 * סיפנלנק וכקו תוככסס יכ ונססיס דמחוכלו (יכיס
 כ םו ברסו ")דככל לכטסמ סומקי 6כמכ לכ רוב סכמ0ו

 כועס 1 64 6 לפס



 הדוהי .לוק
 לעופ .יפלכמ .ודבל 51930 וקנעפי קבכרקלו בולעסש
 סילוקמס תבכרסב רוש ןבלו < לעופס !כפס שוסמ לס6
 תחמונס טפכס ןקבמ :לסלכ .סכמ6ו = 5נק קיפמיש
 ןכלו *5נ)גק קיפסומ לע ב ירבדס חכו סיקס םפכו

 י ןמיס ישימח רמאמ
 ושילטב .ףומוליפק -טסכ סרומס בקכמ קול ויש בורקסו
 :סלומנ סכיוע ןימ לב יסי6 כג ובועב ל - 6 פ

 בקט ידע 6וסכ. רקסס ן-ןקקווג ךכדוכט סל לכ 6
 וכסמי בוכק ןמז וסורמטיס קוסכ וכ וכסכ קקימכס רוכ

 * ללככס .וקכקיס 6

 סוומק ילכל לע = * כט
 סנמ6 ורמסב בז 'פ יכסב
 סיטרוקמסמ  וסענמכט סמ
 בומ .רק5 סיכטמכ סניסש
 *ס!כ תורונק טסו
 געופ יפלבמ כג סקל 6
 סלוכק- ןתוכ לטוכ .סנול
 לעופפיכ ססנ יתלכ וטו
 *"וכו רעסכ 065 סרוכ רוכש
 :לוו בוט סמ כס כתב
 :ימורקלמ: קנס ורמ6 רבב
 .ןפככ| סיש.= :" סופוסוליפס
 רוכעכ 65 לעופ לכש
 לס יכ. * סיממודה תייווס
 = /*וקיעכ: 6 .ססעי רכב

 יפעכ | תויוק .רובעכ 336 \
 65 םילכדס 30 תוטפכס
 ןטככ .סיסי 00 56 ולעפוש
 קוס *  םפו6 לעפיס לכש
 < ל. יכפמ  לעופס לכפס

 * תונוכתהמ

 קיורועל םיואר ויה:קד רתו גזמ וגזמנ רשאכו
 רתוי תיקלצה המכחמ הב הארת תדבכנ רתוו
 ןוזינו הגשהו שגרה תעק ד רשא חמצה איהו
 םיקותמה םימהו קדהלה הבוטה .ץראה: ץמ
 הדגיו הז ךפחמ ענמנ)
 ערזה שטקביו והשעמ רומעי זא ערז השעיו
 ץדאלפנה המכחל אוהה השעמה ומכ אוהה
 חכ קצהו עבט םדצא תארקנה וב העוקתה
 זריה פ%רש רובעב ןימקד תרימשב רדתשמ
 תצוהש ומטעב תוהה שיאה ראשהל רשפא
 השא לכ הוה = .םינתשמ סירבדמ .בכרומ
 לובקו הדלוהלו .לודגד. החאה  תוחכה ול
 רשא אוה תימוקמה העונתה עוני אל ןוזמה
 לעו םיפוסודיפזר ירבד לע עבטה והגיהני
 קרנוכתב םגוהני ךרבתי שנרובהש תמכה

 סא איהה הנוכתה התא ארק |
 קד רשאכו י חכ וא שפבוצ .עבט פחת
 ץרמכחקר וב תואיהל ןמדזנו רתו גזמקר
 יתלוז הרוצ תפסותה יואר היה רתוי תיקלאה

 .והומכ דילוי רשא דע

 וקדי ויל5 תופיס סע רי
 סלעופ = ןיסס סמ .וינעמ
 .וכמ ךכדוכס סמו = *ובר
 :בנְקְמ דע ןוטסכס ןמ רפוז
 .ףכ ומטוק .סטנרסַה  קרוכ

 "ןרככלו ורמטל .טורקמ תוסס
 רחש :תלוכי + 1% סעפוקו
 ויט סל יוכל עעפוכתסל
 6וסט | סמ = ורכל\ = 5.
 ןפב ןכ רקשו = + ודנככ
 3 ךרטנימ סמ יפכ טי6 לכל
 ףכדוכט סו:  *פוסק ןימק
 טפט: פרו לכקט דע רקו*
 ןכ = גיקכי 705 סכ ו3 ןתכ|
 * פבפסס קמכנכקטיו כופסי-

  תרימטו = דםיק קדימע וב

 שיפק = תומילס | יפכ -ומימ
 . פנס 15755 + כ. -6יסס
 נ:סקו שנקט וכו םגלק |
 ץוזקכ ךומסכ רכזפ סע וס
 לכו = סכנוטה- [ר/ק | ןמ |

 וכ ויקי ככד סומ סיסיש
 | ס | תולועפו סוכל סילכ
 ןסככ: טנמיס יתלכמ-< סמ = קילכקל סלכ  תופפסתמ
 ןטככ סוס כב ורמל רככו: = * תולכקתס:ל6 6יביס לכמ
 סע5 וכ סכימ יפלכמ .סוללומס תויוה ריבעב 'דככ לכס
 :ומכעכס סמ 556 לעכו 6 לעופ לכ יכ רפכפיש
 יתלכמ< סוסתנ- רפעקמ | סיסתמס  רבכעס = קיס
 ןתיס לכס ןלככ ףכמיס בויוסי = * 3 סוד רק6 רככש
 וכמק ןככו = * בע: * לעופס לכס וקזו = = קרוס תש
 רטלכו< = :ץירוב-3ע רבס ילכד: תכבקנ לדועקבו
 רופסב ולודטוק 55רחס = *רכו קל רתוי גוט ונזטכ |

 עווסקס  רליכ סכס לעו = *.תודוסיס נוט סיוקתמס-
 ךיטמי קתעו- = * תורכזכס- תופדס יתס יפל. םיפכוזס
 ןכ: רסקו :וסכ ןכ רס6 = = םקכק' תווקתסכ וירכל
 וסת ונומ: פוקד יפכ ססמ- 706 לכ יכ | ירכדכ
 תכקותקסו לכקל ו9:רטפ6מ פורוככס סכוטס ויל

 :קוחרמ ויתונוזמ \ יגיש רע םיעבטה תוחכה
 ןס =: קז ךפקמ עכמסב] ויהיה

 6וק יכ | -וססעמ דומעי-
 ערוס טקכו- :קנוקל. ערז עירזקל ול םיט סכס תילכק-
 סכס יכיימע לע * "וכו עבט ס506 תסלקכס. :"ןכו לוקס
 "מ יעוברבו עיט לע לע סמ ןופסרב ורכד סלק סוס |
 חרכהק ןמ: ספויכפס דנמו. *'וכו ככרומ קוסס :סכ
 נק גיסכו רפ6וס. : כ יס יעיכרב רכוטוטכו דספיס
 לע ע יטמ ןוטסרכ ורופוב קלע סו לכ > וכו עכטס-
 ןיע סיכפו( ןע ןפוסכ .*'וכו תוכוכתסמ סכוכקכ :זעי
 * כו (וקס הכוכקס קש 69 : סיקל(₪ קלוז קל 5
 :ץרפ סימס ופרטי קוספ לע ןכמרס כקכ רס6 ת0 רוכז>
 55כ םלכ סמוכב יטולטכ ריכוס 65. * לזו רבו סיס םפכ
 + יס דכלכ .העוכקס ילעבכ קר םפכ. לודבס כ ןייכי
 סיעעוכקמב לוד גה ןי6ט ספכ סילמולם סיכויס עד לעו-
 תו וכ טרפס סוסי = לגו ספכב חמוככ ךכי = םפכב קל-
 < סכ .ןופ םפכ שי יכ תווק סכ םימ טפב.רמופכ סיס םפכ

 "ורמתס וכלופכ וכיתובה וביכזקו תסעוכק ספב טיסו תוימ' נדקסכ 'כ יס בוס לכו ק5עממ תוניכ ןיפס ססכש

 .53ע .יטפכ 6רקו 5 סקקיקכבקכ וסיפוק "סו *רכרק פכ רקכפו סקכע וו 6קספכו * תישלק
 ןיס]



 3 .ןמס | ישימה | רמאמ  הרוחי לוק 0
 וולנלו .ורוספ וילי רפישכ * .וכו סילוק וילכ( לכ ופי

 וכ ונפסב ס6 יכ עעוכקס יפלכמ : ופנוס סיקסוסכל
 תקחפמ פורקו : לכ ערובעל 13 קעס סיכותכ סיבוב |
 706.36 ןרשכ סוסו דכו :עכויִרפ ןוככלכ פערי יכ * וכ
 הריפוי =: קולססמט .סיס*
 תוס סע + עכטכ לע
 סלעמל וכסריסבכ סו 6
 סנוכתס/סקל 6רק ורב
 : 16 עכט :ןופסק 06 (יקש
 ספע .ןת :* פכוקפפב|
 ןכ- יכ| עכט ספ ו5/לפומ
 סט 306 ותשילק קל גלוס
 סיעכבטס 3 : סייפורס

 לופכ סיס :עוכר * עכר(ט
 סעכלפס סה יכ | וכרכד

 :'יקויכיס תעכרקב תוד\םו
 : \* "וכו .סכקס .ןווכ סשו
 קרקמכ לפוכותלכ סז לכ יב
 וסבו "2 -יסכ פופ רש(ב
 סכחס לא סע קכ י%
 תוסינמ5 :ןווכ ירסל ךרכתז
 ךקוכ = תינכתל יפו יס לב.
 וומ6ךוכ3 .סנועס לכס סמ
 ןופמו = \ + יסעהכ 55 ספ
 תוככלס קבוח לעב :כפכ קץ
 תויס- לע 'ז'פ חוסיס רעסב
 * 51ו הקכסב רכוכ זסעס

 רכוקתו דעו'קכ . ךילכ וס.
 קח :ןופו :וקכק 55 וקנק
 \ קפקכ = 656. לעבכ וכממ
 ןוירטס .יטקפק ךלוטכ 06
 :ףוב- ילכוסו: סטמק .יקנסנ
 סילכוסקס < ל0שםו = טלס
 >סכוקתכ סתנק 56 סתנש
 3: ע -*. וכו סתקלםסצ
 סיחפוכמ *וכיכפל סילרופמ
 .תופור = וכיביע)  ססימתבפ
 סיסו < : ססיטרפ לכב
 לוג יפ5 = *'וכו ןודס ןט
 ספועס | ךלוכ> | ותעכש -

 * וכו וותסכ לו  :לומפב

 יכ ועוני ₪4 םירושק וירבעצ לכ .ויקדיו
 ןמ ויקלחב לשומ רתוי ץידיהיו ועפחב סת
 והקיזיש זירממ רתסהל לכוי אל רשא חמעה
 וב תקחשמ חודהו והריעשש המל ץריל אלו
 סיעעוכתמס 05 יעובמה ירביאה דעב יחה היהל
 לע הריתי דד הנותנה הרוצה תארקנו םוקמכ
 יפכ לורג יונש תושפנה ונתשהו שפנ עכטה
 "רבתי םכחה ןווכ םע עבראה םיעבטה רבגתה
 יפ לע ףאוירא םלועה לכ ךרועל יחו יח לכל
 רשאכ .סכורב תדעותה המ םיערו ונא ןיאש
 ךרוצ ק+לל םכשחנו הניפסה ילכ עדנ אל
 עדנ אל רשאכו הישועו .הניפסה לעב:םעדיו
 ויזר וחא ונימעעו ונירבאמ קרברה תורעות
 תולעות סיערוי רנייה צל ונפל טידרזפמ
 יפ לע ףא רבאו רבא לכו םצעו םצע לכ
 .ספצ יכונד רורבו םחב םישמתשמ ונחנאש
 טירסה ונישעמ ריה* םהמ דחא םירסח וניה
 סיעורי סלועה ?קלח לכ ןכו .י יידא ךרטצנו
 ןיתג ל לע .שלוכ 65 /( םארוב ) רעש םירופסל
 ןירזר .ןמ קריהו עורגר ןיתג ונממו ףיסוהל
 ןידב זריהו וזמ וז תונוש תושפנה קרנייהתש

 ;ריראל .ןתנינ הל םיוגר שפנ לכילכ והיש =
 סע םינרפצהו סיכטק 5 ( םיבשב ) ףרטה ירכ וכ .וקו6  סו(נומ וכס6

 ךרומה םע הסונמה ילכ ליאל ןתכיו < הרובגה
 רשאכ זץתוחכב .שמתשהר ףוסכת שפכ לכו
 - םיעבטה .וכקפכ כ ( וותשב ) אלו קרל ונכוה
 5ובקל ףסכנונניאו ימהכה יחה ןמ המואמב

 (וותשנ) רבא תינויהה שפנה לע הביתי זרהוצ =
 ןיאו קדריתי קררוצל ופפכב) םדאב וכקשכ5

 קררוצ וילע לצאו יקלאה ןינעה לַצֶא תוליכ <
 יבבו לעפנה ינלויהה לכשה .תארקנ הורית
 .םהיעבט .םבוו יכ הזמ הז טינוש.ןכ םג םדא
 סא איהה קרייטנה םע טלכש רשיו םיטונ
 תוריהמה ומע זרמודאה  קדרמה םע קרטי
 ומע .תרוחשה הומה סע הטי םעו תולקהו
 . גזמה ירחא תוכלוה תודמהו + בושייחו ןותמה
 יכפהו םיעבטה הוש םדא אצמי םא דע

 סר

  יטקככ יקס ץמ רוי סמו?מכ תודוסוס בוט יוס
 תרוכ .לוכס 35 יתלוז סיווטכ ובכוס 650 למול סכוכ
 *!ו וסכרכטי 5 דלוכנל .ןטסכו יעקכס יסס
 קוס נוסק וכ 'וכו סרותו .סרוכ לוכקל .ףסככ וכי

 ומכעב .6כמ = 05: .יקסכס
 וסקטיסת | סתו(כ | סככה

 יתדבכב רפוי סרוכ 6 ףסוכ
 וכ "וכו סלב וותסככ 6
 ןוככ יוופכ גזמס ךכלוכ סש
 * וכו = קרוקו = קרוכל
 לסכמו .יכסק = ססכס: יפלו
 5כ3- סיענטס וסע ל

 תנררממ סכסל יוכט *
 + סעו(מכ 1מסבכ יחס
 לחש סוס ?כק 53 ןכלעו
 הרוקי סרוכ סככ דע סמ
 = וככישו שו = *תימקבס לע
 ומתשכ = 326  'וכו ףסככ
 תס ונס וכ יכ "וכו סלב
 ךנק ךולכו סכשל סמעט
 יכ פוטלטס נרדמ 6
 56 ותככסכ .ףססכ ףוסככ
 5כסס =: קדכככק סרונס
 יכ - *נעפכס יכ/לויסס
 רס6  רכויס דיכ רמסכ

 וכ | לויכי\  וכוכרמ רקלעפי
 כ | יתפטככס סרוכס
 2 לוכ .יכ6לויסס לכטס
 " תולוכ .וילע  עופססל רוב
 ו ויקי ןעמל .פולכסומס
 סימפלמ ויס .לט%כ .)עפכ
 :סיטוג ססיענט :: סכַב
 : עונמס : רטוימ
 לטופ סכול = * תורוקעס
 : רכומס- לכטק סע
 *:ןומכ רסל קוכלוס תודעסו

 < בפס וכילל1 :רכח | לככו <

 וטט סזו סככ לע רסוימ
 פוכלוס עודמסט ופרסי טל
 6כמי ס6 לע |: גומכ רחש
 ףונחקמ למול סכור * וכ
 סלסיכב יענוטכ (כמכס טוט

 .סכקממ וס סכס * גומכ רח םיכטמכס סליקולמכו סלע 65  סילכוכס 30 לככ וכ רָזַבִת וכתקסכ יפפ
 ש ו

 ךעו 4 0- 7מ יוופ

 עקזי 



 רמאמ תדוחי לוק
 זו -סיעבטס סופ סל נמי רסס דע סבללסכ ךלוונ
 סכו סכ תוכפל ותוסרכו לכ: תודמס יכפס יכט ויפ*
 *.'וכו םיכופקס תופס יפס ומכ ךרוכס יפכ וכוכרו ונלספ
 וס קר = שכלו ןפכל וכטי קופיספ וסמכב עבקב ('ליב

 , א ו יזמיס | שימח
 שטו מועדס ית יפ5 5 ים ןוססרב וכייכע ר6כתכ רכב
 םעדו | *טכ'וס ועוכרכ ובויכע סדקפ כיס 'ן תעד
 * 'ק'פ וותומסלמ רפסמ ןופסרכ וכויבפ רפיב רס6 נ3לכס
 ₪וק 3עופס :פכטקש רמ"מס טיפקס . נז פק יפינוסכו

 6וסו .ומכע .ןיכ5 .וכ'כ סכופ
 טס סיסי רז 36 סכ לוטמ
 למסוי תכ\ל רטוס וכפס חול
 לע ומכ רסס סוקטכ 06
 ןוטפ רפכ ילוו'ותסל וכ 8
 סזכ םישוסוכמ יטוקל קפוסמ
 ןומ יכ רו ו6ירכלכמ וש
 בוכי ןומס רס6 למס תכיל
 סוס 076 כמי 759  ןוככפ
 יכפס ויסי  יעפטס 065 דּפ
 650 וכו ופוסרב ולכ6 ודחש
 :קסולב בס קמ סז יפלפוסש
 סכור  יוכו וועכט קרבבסב
 לע .םי6.רכני חככס למול
 50 סמוטסל ויתודמו ויעכט
 סעכס 05 | :ץופסי 0
 ללועתשס יקלס יכס סס"'וכ)
 * םז"יס סכויכע רקכ קיש
 'ס יס יסינסב ורמלכ *ץצוכ
 קונו ררועתקס סכק לע
 םירסכ 56 סכפי לס ותו6
 6ל סיקלתעס סיכה
 לע סכ ןימשו לו ספני
 *3כ50 תש ץעויט
 : כע * סרקי 5 סו

 סלכקי ס36 שוטסע ריטכי ספו
 סזיל וקדמליש * וכו ידו 6

 תופכ :יתש ומכ ותושרב .הרצא :תורמח יבפהו
 לא .םתוא הטי לקושה דיב סירשיה םמנזאמה
 * סנורסחו םינבאה תפסותב הצרו חשא
 תוואתה :ןמ .קירובל קפס ?רב אוהה סדאהו
 קרלעמל קרגרדמ: רת4- ףסוכו - תוגלפומה
 דמוע  אוחו .תיקחאה הגררמה איהו ותגודממ
 ויעבט רבגהב תושעל ול ?וארש המב בשחמז
 תצלו :ונוצד סעכה חכל ןתונ ונניאו תודמו
 תצוה לבא סתרוזל אלו ונוצר הואתה חכל
 הרשה: ךררה והרויש-ויקלאמ שקבמו .ץעונ
 - םא יצובנ יקלא :חור שדע דעצי רשא אוה הזנ
 ותגרדמ םא ירוכל וא = :* האובבל יור היה*
 ןיצש תשיבנ צל .ךופה היהיו תֶאזמ הטמל
 רבד לכל ןתונ אוה לבא ךרבתי ויגפל תוליב
 ןתונ סיא"ווק םיפופוליפתו = *ול-יוארש המ
 ךאלמ והומישמ לעופה לכשה תאזה גרדמה
 סיקבדנ סדא ינב !לכש רשאכו ןקלאה ירחא

 * תיחצנה סתדמתהו םנדע ןג אוה וב

 ול טורפתש יגוצר | .ירזוכה .רמא (י ייפ
 לע \ הזה ::'לדפה 2

 | : הרעק ךרד
 רמא בי

 סימרגס ועיכממ לכסכ : כויב
 פוקס סזכו> סלכ סוקי לפס
 ןפוכמק סז סקמ עפופ קיסי
 נכה וטעי סקס לזו = 'פסס
 טהוכפכ יכוכימ ןעכמ6ב מסס
 3כטס פונכמלב רוכס וכו
 ןכ כקלו וכו ססמ עפוטש

 זכוה םסכןכ קפס 3ע ריעס
 וטכ גטק לעופס לכטק לכס
 סכס סכלככ 'ולפסס ופכמכס
 ₪6 רבד לעופס לכטסו זס
 סולכוססו = = "וכו רפסמב
 טנסה \לעופס לכלס ורמלכ
 תו6סמכב :וטומככ  סמלש
 םייקקמב לסופו כלסוולפסס
 5 ןיו סוימומטס סימל גסמ:
 "מרַנֶק םומוככ:סמולס סנסק
 םויקפי = ךימ = .סייקימפס
 *ןיכטקכה .םומיכרסק סו כס
 סעוריס >:תלוז < פוגפסס
 *1תלעכ לופעל שיט סרססק
 יפת קי ןוט(לס לכל סלוו
 ופנקכס | סופיככ סנטסס

 .* רטפסס םלם רתווס דכב סינוקספסו .סיכוילעק סלכ
 תויסלו .* לעופס לכפסו יפס ןיכ סי ןילט רלכתי סומו

 סיעת סיסו .ךלכעו ויכפל ךלקקסל רו ןוכסי ךרק
 נכקמס .זככס יפכ סזק סורק קוכמ< 560 ס6רכו
 * 3קסע סורב תופעל סכר 6רקיוכ סכמסכ זס וכיומ
 סיפיככק לע סלוטס םלקס סו וליפ6 שקל כ למ6
 םיו לח רפס סואבכמ םי *3קשמכ 556 סלוט סכי
 יסלמכ ןכפ סימו * סיקוספ יכש שיו * סירפס יכט ס שככע
 65. ס3עמלש וכתכט סרוק ירכד וניפס ןדוי כ מפ
 סכשמל סכוזט םיו 6לקמל סכוזש שי." סדמכ 656 וכפימ
 סכווס םיו סדנ6ל סכוזס שו = *6כמב3 סכוזט םי)
 תורוגס לכל 650 רטוב 6וק וליפ(ס ןיכעו * כע סלל
 סג 'כ \ *סתככס יפכ סולכקמס 5ע תועפסימ תויעכטה
 !קפמכו סדמכ ועפסוי עכטס ןע קלעמל סקפ סייכלס
 סיפוסופיפסו :  סדוניתלו סלותל סילכקמס ת:מוס יפב
 * וקו סיקלקס ילק> ךפלע וקיעיפיו זכו סירוס

 "וגפמה ופכטכס םומיכ קנטסכ יטל ףקתשמ לעופס לכסס
 י 3ע .* רכו ובר ספכ ומסס 3(ס וילע ורמס ותולכככ
 %ןקטק יכל ךללמ וסומיטיו ורמסכ סוג רכחס ןווכ ימוסו
 ושיכרב ופעד 001 רטלמ " סזכ סכרקתמ יתעד ןיל ך6
 ץווכט וקרמש ןכ לע * (ביס '] תטסכ תוחוש ודיט סכ יס
 ןוקפתס רמסס סכיסכב סיק5ס ילסל ךסמומ ורמלכ
 ופ לע קז \כפ לם ותגסכקל סידסוימס יפוכלס לכ פסו
 - ו6יכמ רסכתי רועו .* 'ד וס ןכ סנ סדקפ עכו סתטיש
 : כ"ו ףוס (כיט סכ 8 תעדל לעופס לכפס
 *ופ ףוס סוס ןיכעק טרופי + ןכו סל( יככ ילכס רטלכו
 : גכללקל תזמפמס רפסמ ןוטלרכ וכוימע ר6בתכו בז
 יפפכ לכ תרופכ טס ככ | או ןמיס

 1ולבקלו * תרכדמו * סוסו" קסמוכ
 ל ה + ססיכ'מפ תוקַכְסיטרפ ןיכ

 פי ןץיפ



 רסו ךרד * וכו טפכס תוחיכמ רפכתו |
 לכלכ 06 סלקק לוקחל שול וכפל | >

 בי ןמיפ
 אסר בו ןמימ 7 = ישימה .רמאמ | תדוחי לק <

 סמיזכס )עפ רעולכ פולועפס ס36 קכממ וכטעי םרמס
 וכיסכ רטוכ ןכו * עיבויס .םפכ סוכלרק שנלסס ?עפו

 = טיכסמ פוקס ו סב ףסוכו תסוס סלקתסס וכ שי סדלס | תפרוסב ולס סוו * 6וסס לכלס תוסמ ןכ רסשו * (כפ
 סרקמקו סנעס כ לילכמו סתוסמ עדו סירבלסיללכ = כו ייסֶבו סעוככ סופכטכס תונגוכתס דכמ םפבק תוליכש
 סע = לכו ::םויחל = שגלסש
 ןמ  ףכחתמז יסכוט וס כמ
 ומקס = תזידזסיס תועיכקש
 ךיומ ווד ב תעומתב סמכש
 יכ .: לילומו< קל עמ (ובקט
 *>* טדוככ ץכ לכל ופעומש

 פסל פי קלש\יקעלכ סיוקקא |
 טפויק סעולופיס ך6 םגלמ
 סוס ןי6 = * טנלסס ילדעפ
 "שפל קל עעוכפמ סל דח6
 ד | וש ק)עמ: דכ5 תס5
 תולועפס ןמ וכיקזיסלו סעמ
 (כקכ לכ קלועפוהטסס זעלומ
 וכסכל הכס זתרונ לע .סלו
 סכמס לצי תוד סל .סינייחו
 "ודוסוס תרוכקלוו ןיכע 6
 תונווכקס קבס סוסו:בכסְמסו
 תסרקכו ןקינעככ. שנלסספ
 וטפכ סס 10 םפכ ץיסק בטס
 סעכ :ללכוי סעוכס סב כ
 וס וימע .ורעסכ = | *קפ
 0 יקס סכוכתס קת6 לש

- 

 תוציצמ ראבתי | רבחה רמא טי יש

 תועוגתב שפנה ּ /
 תוכוס סייפל תזפנקסו ל ( הנוש םייחר)שגרההו
 .שפב טתבס: תארקנו תוירוכיה תועונתה ץב

 לא תוישפנה תוחכה וקרחתמו .ישפנ חכ וא
 ףקתטספ 5 (ףתושיש) המ סהז םיקלח השלש
 קדמו .'חמצה חכקד הו חמצה םע יחה וב
 קהו סייחה ראש סע סדאה וב ףתתשאש
 ארקימ םדאה וב דחליתנש המז-י ינוזחה חכה
 תייגופה יללכה שפנה ןיבע אבתיוירברה חכה
 תוע*גמה רוצה תמחמ סהש ולועפה תניחבב-
 וכ רמוח :אוהש דעמ רמוחה תמחמ אל המהב-
 שיש דעמ לבא ףוגוהש דעמ ךותחי אל ץכסה
 דעמ עוביו: שזגר* אליחה ןכו ץיכסה תרוצ ול
 תרוצ דל .שושכ .( אוהש ) דעמ ךא ףוג גוהש
 ולא וארקנו ""שפנ .תארקנה, איה תויחה
 טירבדה תונוכתומלשי םהב יכ וימרשורועה
 תנבלשו ןושאה .תובלש שמ: תומלש שפכתו
 תולועפל .הלחתה :קוה ןוטאהקד .קדנה יבש
 *.הלחתההמ תואעויה תורועפה תומעע ינשהו

 .(העפנהז תי |

 ץיפסי 650 קממ:קזכ (טויכו
 *.יכווק סכ (ו.סמוכ סכ סזל
 סכחקס וכ שס  וכטפס
 סוכ6כק .קדכככ רתוי תרסס
 שפכס. 16 קומוכלק | םפכס
 < ןיכע רשכתיו : בע .תלכסמס
 סכוכס = * זכו תינלכס טפכס
 סובל רסכקיס קסרכס יל
 םינלכס = טפנס \ = תוטיכמ
 עללוכק םפכק'ליקז קיינוסס
 ורכזכק תוספכס' ןט סיתט
 סייפס \ טפכס .ןקסלש 6
 טלבו .תסמוכה סב תלנוסס
 פקעוכס.כב תללוכט רכדמסו
 תוסכק .קופסו *  תטנרטסו
 תכוקכב: כל רכש \רללס
 כ = + תוכסמכס  תוליפפס
 5ודבכז סנזקס .לועפ הכמ
 פקכתז סטוקב \ סדלוסק%
 מכס 6יסה םפככ ספ סכשב
 סעוכקס .דנמו = * יססכש
 סט כ ק+ טנרקסו:ימוקמק

 וג דחיוס תויס סע י כע *יפכ ול םפכ 0 עכט [ופפת
 םכ רטפוס :יחרק רטזכ ךסקכס ורופסְב עכט ספ
 תכק תעדל יכ "יס וכרכופ סממ ודכ) סמוכס בע יִספכ
 * םפכ 5רקי 65 סקיעככ סכ(ץוק-קל םפקלודיגק קכ יש
 3 'פ ד ףמ סירקעס לעכב בתכ ס בייכעס 5% לכ
 ןכיפט יפעס - תולפטס קוככרומב .פו6כמכס תוחכס ל
 תונועפס דכמ- ןתו(יממ : וכנכ5 .סיזוק םופכ .תונפופ
 רטפכז * תוסכק ועדוי תולועפסמ יכ פוסכ תובסופס
 קיפסו 63 יכ וכעריו תו6פס לכל צעוכפמ .םמכס וכולל
 * סיסת 6) תיעבטס סעוכתסס יפ) לכלב יעבט סכ סול
 ו6 עכמלס 50 ףיקמס ןמ וש ףיקמס :56 עטמלסמ ס( יכ
 םיס וכוטפס .תופפס כל עעוכת ,סזו עכמ6ס 35 ביכמ
 קעוכתס פז סכממ בייס: תרסש ספת .ןימס וכ
 וכלל רפסכ ןכו = * תסמוכ םפכ סוב6לק ספסתקק קתו6)
 ףסומו תפמוכק שפכס 6% ת6וק.סנסתסס וכ םיפ יס
 סככ ןכןיפס קמ ןוכרכ עע'בקמו םינרמ וס 1 ₪
 ספסתס ןימס סי טיפ וכטקפ * תקמטק םתכס: שבטפ

 מלכתי קלכטקס תלועפ לכעו =!" תסבכמס סב תלנוכ
 שלככ| ססרש יכזעכ .ןוכבסו ספ כמי ילכטס חכס סנט
 עסנרמ ןק תסמוכ ןק טלססכ םפכס תיינוסס תילנכס
 | = *(קספק ט6רכ תרכזכס םפכס סממנע סיסו תרכרש ןס
 ודי לע םפכס .פוקיכמ רבתי :ךי6 עידוקל 0 סתעו
 פספל רטפפש:סמ דככלמ סיכוקלו *  תופלכס תוניוכפס
 מ 05 = רמקס ןח ןס תוכסמכ תומועפס שמס רמולו
 כמ טפכק תוסיכמ עידיל ככ 25-ךישו = = סרוטס
 פס .ילכ וכוי ולועפסס ר6כמ ףכ ןכ 5ע * תועוכתס
 ןורוכס 36 ו6לקכו -: וכטמי ןקמ יכ תורוגס חוסיכמ לע
 נסנמב םפפספ רופיכס פוכמ רד ילסל .*'וכו תוימלס
 םפכס .תוקמ רוסיב 536 15 6כ + רומלב .סוכומ לכל
 פועכמשכ .ספעי סזס .טופסקו * סלדבז .סלוכב בוכסלו
 5דכסקו נוק ולקכ 6כמיו טקוכי סדי לע רס6 סקונסק
 ו ערק קנקו + עדוככ רדנק ס)סוי סקכמ סילחכסס ו6
 סקויקפ''תומפפ וס םפכס ןיכעס ורמלכ ספסת ןימוסת
 קס ןכ 995 *קפמ יפכ תוימיפמ ןק תורוטס לכו = *פלוט

 תומה



 לוס
 מקו כו ו-3 פומנפס
 "> ףכלס סזו + פוכל ןיסע וכוס רפ6 וכשק ומיכקכ ןוטסלמ
 פופימ סמ תסיפפב .ויתוקלסנכ  עוסכו ךולס סכ ךיי
 רכלס לכ טוק\דע סזנ ה וכבזעי יול יתלכס קש ותכיכל

  השח | ףמאמ תרוחי
 עומופס 13לב ךלו 5

 < םפכפ סנס רלנ תולעספ
 ספ5 סוקנסס לכ ץיכקמ
 וככי6מ דח6 דחל וטקולו
 םפנסו '\ :קכקק תוקוכקש
 יילכ = יעבט .סטנל וש
 טפכס- .רדב ללכ .וסז * רכז
 "יככובס סיקלקק ןמ ץנוקעסו
 ןוכשק .5וכמ5 003 לח6
 ףוסוליפק 3:0 סכדנכ רט6ב
 יב רמ6מ םפכס רפמב
 סככ .תויס לעב רמ6ס סמו
 ןופ6רס קומלטס  רויב 6ו₪
 ורל בכ ןוטלל לדכסל ככועה
 ולכז = = :רקיסו = תרכוכש

 ץוקט :לוסיכס וכ .ביקכספ
 תויכויפס | תולוטפס | (נומ
 תוסנופ וכטמ יכ "וכו סכב
 סכסס | תולועפל סלקקה
 ומרס סמ %וסו , י קכב

 יכ סלעמפ וקמסכ = = ו6
 יס .יכ ןוט6ר תוקילט םפכמ
 ': סלקתססמ כויפ קפה
 ,ו6כ == קככ :תויס לעב
 = תויטפכ עכ תויס + ןוכסל

 אצויל הלחתה יח ?כ" ןושאריתומלש שפנהו
 םשנל תוברש םא תומלשהו .  יי הלחתההמ
 תומלש שפנהו םשנ וניא םעע ל תומדש םאו
 שפנהו יתוכאלמ םצו יעבט סא םשגהו םשגל
 םא יעבטה יטשגהז :ייעבט. סשנה :תומרש
 ומחשישי רמולפ- יהב (ותלב : ספצו  .יילב-
 שפנחו*םילכ :ירערב :ּופצ-םיחכב ריתולועפ
 חכב  תויזח לעב :יילכ :יעבט סשגל .תומרש
 חכבי תוינשחה  תולועפה .אצומ רמול חצור
 .שפנהש ראבתיו סקל ןכועו 5: ( םתוא ןיכמו )
 רבדהש יפל ףוגה .תודוכי גזמתהמ הווה הביא
 דהארב רבגיש םא טיהרפנ גזמתהמ שחתמה
 טולמקס לקפיופכ דחאמ רתו* וא םידרפנהמ
 *.הז יפכ תעגמה זרהועה היהת הנה סתרונ ע
 דחא ראשי אלש דע םידרפנה וחעוניש םצו
 םתויעצמאמ קררוצ קרזמ. שרוחתוותרוצ .לע
 ןכ םא ףוגה יררפנמ רבד ןיממ הניא שפנהו
 סופפכ 5.( תפוככ ) ץוחמ הרוצ אלא הניא.
 רפעהו םימה תורוע ןיממ ןנניא רשא זק ןכ(ס
 י רדחתהה קוהו ןזה חכה תוחכה תלחת
 עצמשצכ  חדגמקרו = * תילכתב .דולומזרו
 * תילכתקרו .ץרלחתהקר ןיב רשוקזד

 רילומלו קס
 | םנ 5לוכ סוס רלנס יכ
 רט(ט סמ ןכו = * חעוכפ
 .רנעבכט תוופס לע ןביכסל ןיפ תויכויפס תוכועפס (כומ

 מיס
 "7 עומפו) ל5תסו סקמ 5 4 יכ * קודוסיס לכ וחכוכומ
 1ע סקמ דס6 סופ לפי 05 דע .תונזממסס .תלועפכ
 = םלות ילוסו 'סמ/סכערס קבלכ סכומ(רס וקרוכ קכוכתמ
 < .ת6ז סנףקו + בכרומס .תסוכ ספ נכמ ס!עת קר 7 ּפ

 פו

 ה

 ו
 < יסנ6 תנק תעד יפ3 .ץוקמ

 תונומפס םכע קל קטקסק
 = "פכוטק טס .קיוסתכ ןודוסיה

 טפכק סכמק * ססמיכמ (יִסס
 ידרפכמ לכד = ןיממ = סכיל
 י/ימפס למ דמ6 סוטכ ףונס
 .פולועפס :לכמ רסוכמ זו
 יקכעמ תוכשומס קופפסקמס
 650 =: ?קספס =. קיסלרככ
 סכמ ס6-יכ סכויכע | ןכתו
 ןפוכמ ןוסמ .קעפְסומ יש ו

 :"ו וסב וכרכוס מכ ולוכס |
 = * כז וכביש 0ס6:ספוכ3-
 "מ וו טז 3ע .ולסמ סכ
 .*סכ6למַכ סיטעכס סירכַקה
 'יושע )כ 6וס קפוכס סכסו

 יובסרכ וכר6ט 536 *:סריככ <
 תתיפס סוקמ .6%6-וכ וו
 < ךוטלמ 6וסו = * קס קרדק'
 .קפוכ(סריכ 'פ סכס) יסכפמ
 6ככנכו = םקכ .וסוקיססש

 < ספוכ ספשמ 'ק פ קוקכמכ] ..
 | פפ6 סלונס יכ לטמס ןיכעו
 פבל שוק ספוככ ןמוסס סיבי
 סימס קלוז .ץוחמ 35 :ךסוכ

 < סרוס - = * וכו סכיפ טפכסס רקכתיו ":יטלפב סויקס
 = רמופ סטקסס יטכלכ סוקמ חכו* 53 םפכס ןיכעב יב

 ו

 יינזמ.ססועכטו סקוחכס סישכוטכ ספק ולמלס סמ וכ
 סנעמפ רכזומכ .תווק6 תורו 36 סיכול סכיל דכל

 סלונ (יקט סכ תודוסנ סיכייס סלכ יכ םפכס ןכ 69
 תולוסיס :גומס רס6 ךכומס שפוכס 5ע לוקל ץוסמ סב.
 םדקתעס רכלצ ט יפל קזכ ומעטו = *יו6לכ סתככרספ
 ןזממקמ סיפדקספמס סיפכומס ןמעכ סידרפכ נזמתסופ
 ססמ דחק לוסיקט ס טקכ:ןיכעס טלמי 63 * תודומיה
 טיסת וו = *רפטס 3ע ורכני סקככ סקמ סיכטס וש
 סולכוגסו סיסככטס ולוםיס ן6 דומיס יפכ קייגזמ סרו
 ו6 = * ןוחט קרח סרוכל ךרוכ סע ןיזו (וסס בכרוטמב

 סיסי סוו

 < = ןמו6ק םפכב תרויונמס סרוכס וכ *ססמ בכרוסמ רפעסו
 = ורמסכ תפכמכס וקרוכב רקסלס רס6 ליס

 ןפוכמ סקל סעפטומ סתרוכ סיקת יכ םפכסילעב טפסמ
 < סוסו * ךוס ןכ6ק סוקפכ וכ כופכס ססכס יפו * תורונש
 "ממ בפרומ רטס לע סתופי רט0 סתומ יסופפ לע וכייסע
 (וסק .קוקפס סנש יכ ךו ןכ6 ספכ ולכ5 (לקכס רפעו
 < < < ססס .תודוסיס ןמ בככוטס גזמ תלזו לוס קפס ולצ
 רכדס קכיסככ ןכוי סז לכ * 'וכו ןזס חכס תוסכס קלחת
 <ודגס .וירקשו י ומעפל ןוס םכ ליפתמ ולס וקיוס ר6
 לומל ןומפכ ןפושב ?כיס '] רכדכ סזו * סללוקס ףוסכמו
 ' פעק סיכופכ.ללגטסו .ןזס יכ רליכ ססו * כ קרפ ו
 = .ןכרכד סדקו ךומסכ רכחס רוכויס ומכו דילומס תוכל
 + 55 "יפ ןומסרכ ויקולופ ל

 ורקפכ * וכ / 0
 < =יפפוקק עכמב לדגטקו



 רמאמ חדוהי לוק
 דולומלו : לכעכו דכוע לדנמהו ןכ רט6ולק6כ *'וכו
 6וס קכס למלעס יכ :וככתכ רככ *  "וכו טמידקו קיס
 קכוכקו * 5עופס רול: 36ופיוכ ק63 רסס ךכדס תכיסכב
 רקלט 57נטסו ןזס 56 קמידקו תיט6ר דילומל יס רמו

 בסר ים .ןמיס :ישומח
 :סיעוכנכ סולפסק סויס ינעכק תכע סקו סיק תפס לע
 סעכסכמ סיכקס סמ לע לפוכ לע .ןוסלו -6כימ וזכו
 ילעכל  סנפ דע ליעומ לו ךירכ .רכד עכמפ .6לט

 געופ דילומס יכ = * סיוק
 6)ק1סעו יסקנע סיוקכ
 ידי לע קר :וססעמ .סטעי
 סידכועס וללס .קוסככ יכש
 -סכסו == * תצףלכב \תדובפ
 סלוק 6וק סזק קכס לטמפ
 סכס יכ * 730 רקלתמו בא
 וקויסל .סיוסכ סדוק ו
 < (יכוסל .כרזק .רמסכ לעופ
 טכלק לעפס' לו0 96 וקינש.
 'ןנו6רס ולוכס קוככקמ 6
 = + (וסס רטסכ לכקפקכ
 < פדנמכו ןזס דוכעביסז לכו
 דוכעו ככ .סלועל יב
 רק6קמ וס סכמלו * רוקלב
 סמולכ :דילומ וקניס .דכמ

 חחאתמ זדאר' סאו המידקו תישאר דילומלו
 ןכומה רמוהה לע קדנושאר לושמי אוה קדנה
 ןווכמה רבדה תפוצ :והשיבליו תויחה לובקל
 זדגהנהה בוזע* [כ רחאו [זהו לדנמה תדובעב
 ןזהו דבענ דילומהו הררלוהה תֶע דע םהינשל
 תוחכ עבראה ןזלו דבענו דבוע רדנמהו דבוע
 ץפחב ענ לכ ותוא םידבועה טימסלופמקר
 קידל שגרהה קרה ןכ ונניא םאו ענ שגרה

 ת47) .קירו לכקדל רבד תת אל קדבכהזדו |
 דע ליעומ אלו ךירש רבד ענמת אלו קיזזדל
 םיחנרארי םאו סינפכס 5( "ישקשקה) י:לעבש
 וכפוהו סאו תוטשפתהו.תוצבקתה םהל קדיה
 סהינטב לע ובושיש דע ועעונת  סהיבנ לעו
 תוארנקר תושגרהקרו ןוזמה סזרל בדקל ידכ
 .:"'פתתשמה השגרהה תרחתןותפנה לבא עוד

 ילכ סעוכת ססל סככוה םיקוספ 3 סקט סיטקשקס
 ורכס .סוטנרססו :סכרכ
 וכנקי סכ סשמח + תועודי
 שמוט ןזקו סקול ןיע סיטומ
 ףונק יקפק כולו סורג ףל

 : ול סעטי לכו ךיסו וטסמו =
 ימכס לכ וכו קורתסכס לבס
 יססכ לכיס | סכיפכו דלותס
 "קוקו6 ומס ייעבטס וירפסמ
 ץוטגרסס דכלמ יכ תוקו6
 סטוקט יור" רכז דקט ככ
 סי? תפקוסמ קימיכפ גרה
 "וטסומ תורוכס לכ קכלבוק
 - .סנקמו 15רבס ןסק וטנרקכ
 :כמסכ סז לע רסק סיקור
 סקוט ףונק וכתרכס כה
 סקכע .תוקרכס  קוקנלקט,

 :*תווסס לוכקל :גולולב ףומכ תפפוסמ גרס טס סיס וכב
 ו < 5ס6.: ךרדס | לע :רקבשו
 ןעמל תויטפב למס -13יסכ 6וכס ס3עמב וקמבוד וכר(יב
 דכעכו לכוע לדנמסו : ןכ סב סוסעמס 50 וכויכע קו6+
 י'וכו םוקכ עבר6ק ןולו  :ןזס ןפ דכעכו * לינומל דכוש-
 % ןפוס כיס 'ןל רפוכמכ *ססול * ףסכמ * קיזקק <ךסומ
 טוריפל םימדקומס ויקרפ סכמטב סכטכסלו + כו 75
 קקעכ -* וכו עכ םנרס ץפסב עכ לכ = :ןוס6ר 'פ פוש
 וקעוכת סנס סקתעסס קעוכק עעוכסמה כ לכט רכב
 קיפכו סככי6ס רקול סנוכ-* נקט ץפסב יס קפט 3
 כמ ץפק םעוכתו סיס קר * סמוככו 'תודוסיק פעוכקכ
 ךמכו * עוכתסל ררועתי וכממס וב וטוס רוכעכ גרס
 סכמ6 יכ = "וכו קיל5 שגרכס סיס ןכ ופוסט סזפ קי6ל.
 עעוכתמס- סככ וס סייס ימעכס יכייכע לב. ילבש
 ץוסס ךכ  רס6:ורמסכ- קיזמס תייסדו ךלטנמס עקב
 סכס 5 עוכקמ יושר: ןו6 וכ יטסכס יססמ תיככתש
 ירכיס טוס ך6 ירכיסו םגלטס םוכמ ול ןקתל ענוכתמש
 ומוקמבו *3- + רכו סעומקה תוכס ןקקכ ול ענקכ
 כס סים יסילסכ וסלק סוסעעומתמס כו * לבתו
 ומס סוורומסכ ץפסס. סעובק- סלטופ ודי-\עט יכפסמ
 ת6 סתדנעו קוסכ %ע.סיטפסמ 'פכ ע35רס 67 06.
 < *'ןכו סיטקסקס ילעבס דע : גו לכו םכיקפ8 'ָס
 סיקנקכס ייליקכוקו יב/לטכוש זעל ןוטפכ םי/לקכס סמ

 רשאיכ.>

 סז ןיכ לכיכ לדכס ןוסכקפ < ו
 תוטגלסק 'טמסמ קס סו 5ע סלוכי סיס 05 ןויכ סזל
 ןק6 סמגרס יסחומ ןיכ לידבכט סמ יכ סז רושיבו"סכסכ
 לוז שוק ןכ5קט מת וליסכ *-ןקרס6 סטנקס יטסומ ןיכמ
 סנס םקייק כמ לכוי 650905 ףלקפמ לוקסויקותמס
 60 סמב סתבוסב ספק ךי6 וכ" וללמס םמססמ תס6.
 ןיכ ןימכי(לטמ ךרד ):ו6לס םוק כס יב-'קטר תחת לופו
 לכוי'ככי6כמ6-רוסס וככי6 ןכלסמ ןונכ ידסוימס ויטסומ
 סיס סכ לוטמילוטמ יכיסוסס 6ס יפקומ יבויכעב סר.
 טוס סמ סנמיט ורמל ןכ לע  *ססיביכ 3דכנ רכיס סויר.
 5 קק3 רסס סלול. * סיפלכס ספמס) ףתושמ ימימפ
 == | * ולכל רופיכב ורכוו סולל סיכפמ קז לע סול
 ויכפ תקועג ָנמ ןוילעב660-סכס סוכל יסוקמ וטו
 סידינכ טרס סט רוני רסס סומס יבלסמ ןוטסרס רב.
 + םיפרכס סטמקס סיטוקס ישסוכ 55 סידרויו סיפעתסמס-
 סקטנרכ קוקכ'יטנקס לכל ועפסוי סכס.טידיבק ידי לעו
 סקל שוט .למ6 ףפומקס טוחכ לוקממוויטכ' םילקכב.
 ורב ססמ 706 3כל יורק סכס תכשמקב עבוכ ןייעמב,

 וסכמ סמו לכו, *סועטלו * םטמלו * סורסלו = עומסלו
 = 36 וכלי ןכ " טיטוס תפמקמ דש לכל קוטסומס םורוב

 = סילינק ידי לע סלכ  סיטוסס:יכ ףקוטמס: סוס 'שוקס =
 ןמ סיכטמג < =< = רב דקי סג סמ סילכקקע סירָכזגָב

 ככ



 .רמאמ ₪6 רוה! לוק
 קש כיס 'ץ ליסמסו .* כרמל תרוקכב סודמ6תעו ככוטט
 סע 116 טכוטב םסימול6.לי 6 סידכעכ וכרעכ סכייכע
 + ףפוטמל יט וליכוי. סיפוחס לכ וניפי 0פ60ייכ 0550
 לדביו וטופסי קדככ * ומכס סינפומ סיטקומס 3כ פויסכנ
 2 ףכוו ספרקסו לוקס ןיכע 7 וניססב יכ * ססיכיכ
 ווקס ילסכ קלרמס ולס 65 יכ * סז לכ סוול לש
 * סידקוומס סליפוס 50 ף סת ןפופכ\סיעינק סתויסכ
 :בקעויפרוו ץקמ 'פ ולמלכ סתסר ע5טרס ןוע ה לכ 85
 תורבסכ תוסנרסס .פויס רוכעב + סירכמכ רכס סי יב

 !'קוקמו =: יכב חור סקר .ומכ וזכ וז ופילסו לס6 סוקמב
 :וקעמס סככ םותכ וירס6 וכ * כקעי 6ריו ןכו < רו
 וכסיר ת6 סתססכס לע תומס 'פ ולכ6 ןיכעס קבסכו * פע

 . תורקכסתמ תוטנסס טמסס וכ עד וכמסכ סערפ יכיעפ <
 סקס ססנלס ורמ6ןכ לע * תכמסמ סלעעל דח6 סו
 < וככל דוע שלטו "כ ,'* רו6ס קותמו מכ קתרבס תקת
 תויסלו ::תונוקק קל סיזול סעס כו 326 ארתי 'פ לז
 וכדמ תומ6רב ףפוסמס סוס םוספ דחוי לש( סוקמה יכ
 תורוכס. תרימסל ועכעב ןכומ יתלכ סיס :" לומלכ חומה
 רכנפמ תוכרסו םוסלס יכ ךורעו גכעפסמ + תוטנרומס
 , קמ תומס ולמסכ כל .פ יטילטכ סלועס בתכס ומכו וילע
 * כע י וכו טעמ ספק וירקלע רט6ו - *ל6מ ךר ויכפלש
 תורוגס סנעפס ירק6 וכ ר6םכ טופל סיס 5 ןכ3עו
 ויס סעט לש ךר ותויסכ סזס גכולכ * סכסק תוטסוקמ
 :ספומט ןויכ עכטת *  תולקכ וכ תמטרכ תעבטס פרומ
 תכ .ףוסוסל וכרכוס = סנכילו כ .ךלוע וכ דמעמ ןיסו
 ןמ סלתסס .ירס6 סכסס פורוכס 36 רכוץ תיכל רמוש
 * ןוימד וסוסכק ימיכפ שוק (וס) :* םיילכק סיפוקס
 ספ תויסל 9לק 955 סועס ילדסמ יכס רדפכ ןכוס וס
 סכוקק ופככס סתיס ןככו = * גלפוקס תוחלקו תוכל
 ומס רק ןכ 3ע *  סמלעתס רסס תורוכס סמור קריקטל
 םוסס ןט סכלבות ויל וכ תיטסועס תורוכס רכוש כיס '
 * רומפכ ודסי ספ ולכוסו סיטסומ ונע סמס ףסוסמפ

 סערפ ₪ 60 'פ ףוס ןבמרס רכד סיס ויס זס פכק עו |
 ןיכ .ןורכוס סוקמכ וחכוי'ךיכיע ןיכ .ןוככולו מ

 לטעמו .ןורכזס קפסמ (וסו סומס תיפלכ סוס סיכועס
 9כ 26 סיפיקמ ססו = :ויכפלמ ןקרפס ילס6 ורונה

 סוקס .תיקס6 לע .שוקט רטקסו  ססותוטוכככ
 טרק תועכמסכ ויסיס ךימיע ןיכ ןופלו* סריכזל רזוס
 מורס סיסי ספמו סימיעס יפרפ ססס וש * רק לכמ ₪
 סרוס 056 לע סונמג וירבלכ שי סוסו יכע כז
 * ןוימדס סע ףתופמס םופה יכויכנו ול ופלסקכס וכו כ
 * סטפ תיכפ לוע ףיסוסו * פועס םיפלל פוקס כפכ רש
 < םוקס יקכקמ ןפקו * סוסרס קיסי סשעו סיכיעל יפרש

 "כ  ןמיס - שפה
 טק ןפממ רוזול לכוכס 036 = * וכרכל רפ0כ ףתוטק
 םנק סילעו6ס .ילכדל וככל סטכיכ וכקסיפת דיפ ותו6
 פוסל .ןקכמו ךומט סזמס תיטלרכ דמועו חכוע ןויקדס
 עבר בפס ןכו * סיסכורס יעל סוסו ודככ ןכוע ףקופמס
 סיכקכט סיטפכ יכ פד = > ו ןיכ תישעו לע סונק 'פ
 תוטנכס שקמס כ רכקפי ספ | * פכמק לע קוקב טסט
 ע כותפ כ לע = קבטסמס לח סטו תודה כ ססו
 קכמסמ "סיס 65 ילו6 ."סיפדקס ןוע ת6 קטל ןינה
 זכוטלכ סת 'פוכעימסה תסוכו + כע : ןנוקכ סיפדקמק
 ןכומכס ןווכ 6לם רעקבו6= = * ךומסב ךיכפל גינ6 רט6
 וקש ףתוטמס 56 ספ וכ *  'וכו ןוקכוק תלסת ולמסב
 ןוימדס 56 תוססומס תולוגס וכממ םככסל רעס תיב
 סוס. סככ וכרכזט וז סלועפ דכלמו *  ק1עמל רסובמכ
 עפ וכו ופעוסו למל .ן תעדל תיכס סלועפ וימ6 סקי
 סרומט סתוק רפסמ יכ .* תיכוימרס סדרפֶסְהְו סככרקס
 *ומקומס יכבדסמ סו תלוזו סיפככ תורוכו קיכ6 תרוכ וב
 וכפ 5 ףפועת 'ופככ תלע3ּ סיכ0 ולויכב ל ספעי ססע-

 סקל ןיל רש םיודכס :סילכדסע סז קלוזו סיקסס עיקל |
 ופסוקה וכוכק רמוס ןסוי 6לו סובי 02 * תו6יכמכ רסס
 יוקדוכפלו ולפפל כי .בפטמ .יפע .תומוכְתב יכ-וללס
 סונפומ סיניכע  ופינטקב (ינפסמ רע רכבי וקככו
 סמועכ < * ןידורוק לו .ןילעמ 55 תומופס ילכדכ סירז
 = פקס יודכ רפפב .סעודמס ליפכו * סד0 סוסו :סשלפכ
 פ יבטכ סרומס קז כ6יבו = * 'ס 'פ ןוט6רכ סרומס רכופ
 סמלמס סכס סז תלועפ דוע פערי רבכו ורמסב ל
 תפודנקסו ועבטב רסס יוקססו ססככרסו יפסומס רוכומ
 סימוסק חוככ .סיסו סכמ5 ססכט תלכככסו ויפולועפבס
 ןכ 65 כיס ןסכמ6 + כע = * ססיתולועפל סנוטכבו
 תורוכס.רמוסב וו סלועפ .תולקל .בוטסי ןכ 3ו סמדו
 וו בוכקס וככט דפ כל וש סחיו 556 + תורכוכס
 למל .ךומסו ןרכמ .םועס ירדפכ וככסמו קופפכ תסֶככ
 = פכ וספכק+ לט וס סזו לכו סלקש לעופס ןכוסס
 תופסוע יתלבס סב םופסומס תורוכס גיפמ ןקויסב סמדמ
 רמוס סכ:סמב ולכ6 .6לקי ןוטסרסו =: כומסכ ןקככלסכ

 םמוכעו סכר ופלעות סוס יכוימדס םכס סכסו .* ץכויכ)
 יו ספרט םקכל סיררועתמ ויס 3 יכ סויסס ילעכל
 ספיס 0505 יןכוקס מ ספג ס.(כמכ יתפכְס ססוכרכ
 פופ וכ סכוימד :לכו6 תוכב סרו[סו 5ככ סכורע ספרוכ
 ברע :וסוסכ רככרש% תש ריכזמל .סקל סיספ ןויעלק
 * סטכטל .סיתו(כ סיקפעו ןוזטו סחלו ככמ סכפפ
 ץוככ סוקמ ועדי 65 יכ ןכ6 וקכ ועדו\ 76מ ופסכי
 סרמטכ סכמש ך6. * ס6כ םי(לפ רכסי 651 סתיער
 36 וכוסיו וכו: יככב לקט ." סכעקלכ ןסס תורונס

 תוסכס |



 3 ₪ מט :'ימח  רמאמ | תדיח לוק
 ס56/ודעלכו  *סלולנ סטינפל סס) תויפס9 תו
 סכ וילע ממ 6רקב 4-6 רח6 קכ סיס ילעבכ ססוס
 ןוימדס'וככסמ לע 06רס סומ עכמפ סדסכ ו6סוכו יכטסופ
 ופמוכ כמ6"דסר ןו כיס ן ויקולוש לע'פו6 ורזנס סמ 'פמ
 ירוס6 36 .וענמ(מ טעמ סטוכ סייס יעבכ 83
 תורוכק ןמ .(יניק5 * סוס כס קלעפו = * לוטלקס
 תבוסכו ספכטו סכס6כ .תוטסומ יקלכ תורוב תופסומס
 תויסב יכ סוב לטמסו = * ערקו כוטס קרכסו ןכסו 9
 סט .תלכתסמו ןוימלס יכפ לע תפסרש יכססמס .םופ
 ס0רמ סמ רמת :ו30כ .* תורכקמס .תוטסומק תורוכצ
 לומפכ .ופ6 ןכניסו סיפעוו םכסו .ןכ5 יכפ 6 -בקעו
 נקכקמס וכפמו ו6סמו סיפעוו ויכפ קרוכ סכס * סוש
 תפתתסמק ל תיכונוסס קפנרסס ןמ וכוס "'ללבכב מש
 .*וףקספ ססו .ןוימדס 56 וטספתב סשמו תימיכפה
 תוטסומק ןמש ץיכויו ססילע ףקזכ ינססמס םכס ןכ ירסמ

 סכיסכו * 15 6וק (כופ כיוש ןכנ יכ וטופס טופסיו סכסמ
 סירכדס תרוכ ונ5 15 ןסכמ 65 יכ תמסומ יתלב-(יק וז
 סמ קר *  ךכ ר6תכ ורוכדו ןכל יכפ ספ ויס רפ6כ סה
 לע סקסו *.סוסלס לומתמ 12.כומ וס יכ ססע סלעסמ
 ףיקסי רספכ סיוע סמו סיכסכ הס ןכו "וכ (נווככ סו
 ופדונטכ סלעי וכוימדכ סרומטפ ב6וס תרוכ לע סזוסכב
 * תטסומ יפלכק ססכספ רוכ קטסומק פוס סרוכס ןמ
 65 .רוח05 כוסיו סוכי כוס תרוכ ויכפל ןמרזסכ ןכ לעל
 ספכטס דגמ ס6 יכ םפוטק ף6קס סז לע ותרוכ ויס דנש
 .זכ 76 .טסרופמ .סוס-םכס תלעותו * סכיפמ תרכימט
 וטפכ לע דומעל ונגר תו ולי ת6 םו6 סירי 63 וידע
 תז ריכי 65 כ0ומ ככ רוני(לו * קיכמס קס יכפומ
 05 סד(ו * ןויפכי ולפיו קקיכיכ ורוססע יד ול תק) וככ
 משיו סלק יככ לס סקסכס סב סתכס6 סיכיעל קרפ
 (:5 ויבב .תקו ריכי 65 וית6 שו ויקי 63 ועלו ו
 סדשכ סוס סכסו -* ופוסי ג7מינ ורוככי65 סתירכו ערפ
 ןפ סל( רפומ וכ רקנתסל ולוסיכס סוקמ ופלווכ
 סלעקב ספכ וז סד6ס יקלוז סלכ בס יכ | * סמקכס
 וקכססמ םויקל סדקס םסילע רתי " סעופפ תיעכש
 סכ 650 יטרפ טקס קזיס ידי לע וז קנועפכ תטטופפט

 כוס ןכ ס5 + כ6וק וס קוו" יל כו6 סו ספס יוטפפט |
 וופפעה [קסכ וז סנועפכ טמתםי ןכ ועכו * יב ביז סוס
 סנ ןכו6ל 26 * יל/כוס (ּוק ןכו6ר 5ם ווכ6 ר6תס סו 5ש
 ככסכט קמכ (כמיס י:60 רוקטס עכט רשקמ סככ וס
 תלונפב קנחכו קלס סופחכל תווס רוכעכו * וכמע
 תופנרקס רפי 3ע ת6ש רתוכ 'פסוכ ק\עמ ל םי סטקסס

 וככתכ ו5 רט לכס לס סמגוד ןיעמ כ ומעט דטע יכ |
 ןורפי לעו .* סילפוכ סיקלט סיפקסכ תוריקחס תוגש

/ : 
 ו יש

] 
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 סר
 ןתיוטרפ 6רכס ססכ רקס וקכעל בוט טס סכק סוס חכק
 יכטחמס חכסו * תל כוכ 6רכס לכסל רמי רט סוקוב
 3נפמ סלכי 65 קרטיס 6רבסס סכ ס5 סדכ קוס
 קכמ 65 סימעפל יכ וכוכי 65 ויכרד לכ 6לק ייל
 16 ףסכוסער סעע םי6 56 יכ סו ןוימדו *וטפסב
 ןמ סיור סכס) וי'6 סנישסקל ומע ןיפ ויפעכו * סימכ
 וכ רמוס רוזנ ו קועמ טפסמ סזק חכק (יכוי * קּוכסמ
 יקמפס יפכ 15 כוס 65 שוקו וליפסק יתלכל ופדק כי
 ותרכס רפוי תנקכסב .סופכל וידע ןסרו נפמכ ןכ לע
 רס6 קוטסומ .יתנכס קורונק תרטטמ לעו * תקרונס
 רוכז רטל רס5 סכודימעס ונרכוס יכססמס סבס (יכמי
 96 תומק תירקסב ןכשמ ול רשעו ןורכז ססכ וקורכוו
 סיק .םכי יכרו טלועפפ תוזכ וקויסל 35 ודפי סו סוקמ
 יתלכס תורוכק קריקט סכל ןכ לעו  *סוקק ילדפ לכמ
 תכפס דטכוי תכס) ספ לופפ 65 = * סכס [ימ6 תופסומ
 וכנדק דח6 .דמוע קז קכסו * תלקכ 5ע ןקמ 6פקס סמ
 ןויטלסס ומכ - * תוטסומ יקלכס תורוכק תרמפמ רומטל
 < כוס וטכו .* רומפכ קוססומק תולונס תרזמסמ לע בנוק
 6יס ם6רק קומ תירסלכ יכ עד ורטלכ ורפי 'פ עברה
 קריכוק סכסו * תולוכק ,קרמפמ סוקע סוקמקו סרוכזס
 סיכומוכ6 פוללכס רדסו * סע + וכו סרימעס תלוכ
 שככ .קלעמל רכזומס ךרדכ ספקבל סל6 ןיכ קזס חככ
 ונרכזמ מופ סדפס .יפלוז סויס לעב לכ וכ יכטסמס
 בנכס רטסכ יכ ." סעכוט תרעסכ ןקס תולוכס סכייקת
 רלועתו עפפל סוסתפ * רקעי ליב סול 6וס קוס לקמ
 ץמחומ יפלבק קזסק תרוכריכפ לומ ? תולעסל ועכטמ
 7 בכנס .דילקמ יכ רוכוי רוכזו * קטסומס לקמס תרוכו
 | רקיכ טק( - סכומס 6 םוכיו ןטסל 3 סקוס זק
 לע וכורכו םורכ 6 תולעסב סמדכ תומסככ 65 יכ ןילי
 לע לסמל לטממו .ןיכעל ןיכעמ 003תטמ וסקס רודס ידי
 תמוע ? קמודל קעּודס ןמו *רכד לם וילב לע דומעיש
 * רכד ךופמ לבד תכבס .ךרד לע וסכיפוי ןולכוסיכפ

 < מ רכל רמ6 6 ךכורבז 56 כיטקל .קפבעכ סז ןויעדו "
 חכ 16 = רעיב ומע .ךפויסכ סופפס לומקמ יערס ןכל
 מכס ןמ ופ5 תדקפומס סולכסס פרוכ ךיכפל 4 ןורכוס
 ופ-לע ןכפ יכייכעמ רו קטפשמ סינוס ןכ רט6 יבטקמס
 מל יפקס ךרדכ ךוכויער וטטושיו .* תלכוכק ךרלס
 קי וק6 ולבד סיס 65 חככ סרמט ותרכע רס6 קו סל

 : פקנוקמכ 635 לוקלקס תש ןיפות ןיפס קפס יב ער
 וכ פסנמו 6וקס רוכדס יטרפ 3ע ףופסס ריכשמ ןככו
 .ןווכ ולגה סיומיכפס סיפוח תעבר6 36 = - וכטרדמ
 שעלו סכוכפו סמכמ רוקיכ 3662 רססכ (סת'פ על(רס
 פיכורס6ב .ורוט6ק תורוכס יס קמכסס * רכדנ סכְ)

 שע 1 6% 6 ספ



 רמאמ >> חרוהו לוק
 6וסו :*ןיב 'תרז-במ זיכוכ:סג קלוכז תלזז *:6רס חוש
 מחק .תרוכ ןופו פשה .תרוכיןי>-תרמזו :סלונפ
 מ גנככ :קקבסהוכ *םללס סומכזיטכמעס טקס סב
 לע סומק יבקכב תרכחתמק:גופדסו> ןול%ק :קספ
 56 פרל  ןירזק 56עמטי  ןוסנכז" תומגלסקמ .הכמס
 י ככ" סמכסל6 סקכחסו סדכפלץ סבוכתסו !ייכש
 תטסל תכטקכס .ותטס יפל יכ עד תישלס רככז
 רכסתו :סס קכטס 'ע םנעכ טס סיכקכ סיכע םיופולפ
 סנטסמס לע סמו .תומלס .סכ ססו תופגקק קס כ
 תכוסכ 36 קלעכו סמוקכ סתעו * סלעעמ .רכוומכ בג
 לכס וימע ומס 6כקכ רס6 קו 650 = סד(כ ילכפס כ
 וס קר ימשב (םוכב ברועמ יתלכ 6וסו לעפתמ יכ(ויס
 56 ןכומ  קיסוכ6ק ספככ :עוטכ כ וטסר6 סטפ פל
 וינע רוז לעופס לכפס רזעכ .תולכסומס תגטק לוש
 לעופסיסזס לכססו * לעפס 35 םכס ןמ ןתו6 ןיכועספ-
 יכ לשל ספוסו עיפסמ ך6למ ספכל-ץופותויקילכוס םי

 תיפוכסס :םפכב סכ ופויק .םיסכוס םי\ = *פלקמ לוע |
 ומכ .תויכוימדס \ ורוכסי לע: רילמ- ץומיככ ותלועפו
 על .סיקמע פכטוט 05 סדק טיכסכ יכ קוו *  ריכזכפ-
 וכממו תו6רס טוס לרעב וס לכו קטק:מס ספרוב לש
 סל 6רוקז סבכב ספו ןוימדס 3 פק סמו ףפוממס 6
 טרפס סכסוסס תומד סלע יו .קיכוימד סרוכ סמ
 גכטס לו0סנמ6 =* סולקמ .פוערו[מ 3כ סע תפסומס
 לכמ סמורע 'סכטיספו ליסס סלוכס !ע לסי יכ 'עופש
 תווש סלוטק ןפו סייטכפס סיימענק סקק סילקמש
 י'רומ6כ סכפ לע ףקטכס 3עופס לכפס לסוע סליקוזס
 סטוספ פסטו סנטוט תרוכ וכוס סנועמ טדסקת

 סירקמסויתוללככ סכסופס ממ 52 סרוע 5שפב תינמוב ,
 לט סוממב סר לוע לכוי 63 סקויטרפו ולפו סיכוט5לש
 סקפסו וז ןשי למ6י = = קוס .סכעושק סכס דע ראו
 כפוי פוסמס יעכעמ סכע סעפס ת6ז * \לכב סכפוטס
 תמש רקעמ יכ מכ סכטומ 6רקי פסלו = * סכייכעב
 לכקמס יכ6לויסס לכטס סלקפי סכו ת6ז קסקופ פולי
 קיקטנק סלונס סינע סלוכי ספיס (כ וז סכועפו יספו6
 יכקורב לועפמ ימטנס לכוי סככיש יכ קטסומס םיטלפה
  ומלכמ סכפ6כוס קלונפ סקיל וכרכוס ןכלפ יסמופמ
 יפכ וכפכס [ופמ ו6 תיכמייכסוה ילכס רכדל י)עפס רוס
 רכומ ל 'פ יכסכ סלומס סנק יכ *קועדס וכ ףלתקס
 6כיט ןסכ קיזקס רפ5 קעדס יס 050% "לבב ותויס
 רקלס קמכ ורפסש יעיטתכש *עבטכ ורפסמ יפכ
 .ןדוס 6% סירס. * לעופס לכטס סלכ5 6רקכו .* פכטפ
 7 + ןכרסוס ומכ סד(יס םפכב פכ ותויס ולפ5 וכ סזכ ומ
 סכסועס לכסוק תלכשועס קן סרוכק קוצכפְכ סכָסו

 קה

 ל

 | בו '" ןץמיס | < יושימח
 סוקכ תמסרנס סקרונ ידי 5עס וקכ סתקמ6 לע ץיקט
 5:6-לעופק לכטק תברלשו = ימשתוקו ווקר תפוס
 םולעקל יססיכפ \רכע 56 60% .תוומוימלק .תולוכב

 ..תנרדמכ ץיס לס י *עלכ תולבסומ סתויס דע סתורב =
 ףלנכ סנוכמ רט םישרמלו ץכ05 ליפמק טיפס רוש
 יסזס לכטסו * כ ים יכשמ לכוכס ומכ לפפפ סי/רכ-ומסוו
 ימפ לע ףקמכס .(וס .יכויעס * יטעמו .וכויעל קלקתמ
 יסכתק:םקמ-קטעמ לולמ ] מוכפ ןו6ק:סיפייכעק קת(
 םתכטמס )וע 36 ץפמק פיעסל :קומוככ ול סזקייטעוס
 מסוק .םפכס יקכ קכ6למ* תומלסל+ =. *5עפס 6
 :פע סיפוסוצופס וככל רפסמ רעזמ וכעמ ךמיע (כ 'סינש
 כפל וירכ6גועפומקיופמסמ רט סדקכמ סקוטקס סכ
 יפינכט פסק. -ןס תוקוטת יקט קכסו = * סכ6ו סכ[
 תיוטוק תיכססו = *ילכט ןוכל וש ץפס .ת6רקכס יס
 ףפכסס ץפסס = ב3 סוככטו ררועקמ סכ סטכ ק6לקכו\
 5ע לכסס רוב רט6 לכדס לוע 56 ותקוטתב עעונתמ
 "ומעל לע לכשס רזנמ סממ ונפט קסריו ופויכוט
 טופסיו יכוימדס סכס יכיש סמל סוקי ררועתמס סכסו
 סמ סז ךפסכ לעניז = * תופכ ופויס וילע יכטסעה
 כמי 53 ולכטס ץפסק * תועכ יתלכל יכטסמק וסטפסיש
 :ףכ .לםייפכו לכפקש מכ *סד(ס יתמוז סייסס ונעככ
 ףנעכב תומלסס לט (טמילרועפמק סכסו .*ס) כובש
 < 53" <| *סויטובפס סיפופס ססכ ומלמוסט סועלפס סיימ'
 = סיטקשקה .יפענכו \ סיכונוכ סימס  יתלככ = סכע5
 פדעכס וטכ ד6מ ט)ט יתלכ כמי = * ס3עמ ורכווסש
 כס ךסמו סטפסמ רס6ס יכטפסו ןוימלס שוק סקי
 סכק קלקתי תוקלקמ יתסלו *רומ6כ | ררועפמס
 יותספ יכ .* יכסעכסו *יכונ6פסס סכס סטו *לדועקתס
 "וכ ופויס 3 יבטסעסו ןוימדס וטפסיפ סמ:לרפי'כיסכ
 ועכטב יול ותויס דכמ ס6ס סביסבס * תופכ יקכב ול
 כס טיבי סז 56%" * ויכפמ םזכפ ו וקנסס רחש ףודרמ
 ולכל ו .גיטסל ספק ופויס דכמ תינטסו * יכוופתס
 *ןיכפכ סיכניתמס סידילטמסו סיקיעטס סכסל וכממ
 * סיעכועס 5ע רבגפסל יכסעכס (פכפי סו תמועלו
 ולי 5עו רפכ .קכיקס (כוע דק ככ סזכ ךלפמ (כ 6סו
 קויס יכווקתס וחכל סמדכ .וכטסעקו יכויעלס כס
 ןכדיע רטכסו *  וכ ץיזסס וו ועכטל קומו ברפ לכ(מ
 וליכ ספונט וברחו ודנכל לעוע שיש סכסו * ויכפ ןיכ
 וסככ ויל5 בלכס רמרקתיו6 = *ויפמ ףלט ךולפספ
 19 ןטפל 15 סק 06 קיעמס וילעמ חילק יכסעככ
 י סנופס רטכס- סע (כיו סוכיו6 *ןכופל כלכ ץלס*-
 עכושכ ויטנוכ יכפמ ימווספס 'רועליכסעכס סוקי ןככו
 ףכרו * כפל ןויקדס ויכפל ןכוכס 6 ופוט ירד

 . טקס 0
' 



 רף רוי ייע וע "יי" יי

 רטאמ | תריהו לוק |
 56 סלועפ תולקכ סריעקלו סויסולעכס תוכז 8
 קנס יכמכ סקס סכרס ךכיפפ "לכודטכ סעכוטכ ו(מש
 סלכז וכל סדקט סלטע קס :תוי)עפסס * ררועתש
 ספ יכ-סכס ידע וכלכד סוס 63 :סכסו | 15 יס ןומ5רכ
 סכט תוסנות ןקמט תויקוסתסו ונישמס תוסכס 9
 כ
 רחש ופולרו סכיס יססיכפס לפסל וול סנרזמ סילביו
 לע ספייממילל סיכורכק סירבדסמ סז תלוזו סקיתוכווא
 תוניסמס תוסכס קעועל סיקל6ק ססע פז ק6טנ ןכ
 יפ לע ווטעלו רומסל סקעעפמ) רוס ץעמל תויקומקס
 סיוק לעכב :סיסיפ פי סוס עיכמס סכסו =." סתוממ
 ככל וככקפססו קוטספפהס סכ 6וסו * סיטלטיקלכש
 קסיקלב'יכ = >*ללעמל םילכזומס טיטקפקס ינעככ
 סעכטל תושכ יפלכ לכד תסינפכו סיטספתמ סכווונ
 סל ןיש יכ וחיכי 5 סעוקמ ך6 *  סננ 36 סינכקתמ
 לעכב סיסיס סו *ןכרכד רפ6כ סמילס ישוקמ סעובנפ
 36 קופר סוקקל סוקקמ עיכעס כס וטו סיעלסק םייש
 +ו6כס :'תטקב | קבל ) פורס סמט סיטי רטק 36 בוקק
 6 סל יופילכי 2750 יכ- סעכי ךספכל תעדו
 טסו * סיכיש ספלשל + םיפמטס סככ תועיכמס:קוסכפ
 יסיפפמ'עיכמ סכו * סוכמ עיכמ קכו .* ריסויק עיכמ ב
 עיכמס חכס ןק * קפעמ לג ידיפ ושיכוקל יווכס ןימע
 | לכסס סה *  סדקכ סיפלל קפלפ5-לרפי ריסוס

 * סמסכב סיכס סספ = יכפסמסו .* ןויאלקו * יטעמס
 :ססכ .יכ קעדל תי6לס רט6כ דכ5 יכסשסו >* ןויפלה
 וכלב 6 פוזכ רכדס ויס לע רוזנל סכומכס וטפטש
 :יכפל ברקוי סקמ 7ק6 3:6 ק6לס רפ6 סרמכו .* תוזכ
 :ספועל יפעמס לכסס סנופו -רלועתמס ו6 ילכטס פק
 רטפסמ לכ סלועל יכ י|פרכזנס ותעכסב סכוטל וייט
 ."כסונ בוט רכל וכל םפרט סמ ץפסס וכפב בילקסל וקלכ.
 נכטקמס) ןוימלס ך6 = = *ךרלכ סישטק סרוי ןכ לע
 :טפסמ ףכי ססמ וכ "ספר סתייטסכ לק3קל סילעול
 :סתפינטכו = > 9105 -ךפסו ךסמל רוש סמוטכ לקועמ
 .סקילקש'וכטקנס וסכס סיפיטסמו סו6טוק סכס סיוכמס
 :יסטקבכ סיכטל קלסתי סוכמס עיכמס סנ - -ריכוכט ופכ
 * ומרכוט וכסעכו יכוו6ת * ררועפמק יקל יכט סק
 תוסכס ק56 תנסו *ינכסס ץפחס סל(כ ססיכע ףפומ
 סע יטעמס לכטס רוזגי רס6 תש יכ קו6פס לע סיכומש
 *וו36 בילקיו וכ סבי ךנומס ילכטס ץפמס ןס *וקכוט
 ומכ ומכל ספוע .פיממ סכ ורוכנל ךלטס סגפפ עמסכל
 קדככרכומ ךלטל יפוסוניפס ופכ וסע סלע ןכ יכילכפ'ש
 .ןמפככ ץעויס לוס יטע שס !כטסו * םוסכק ר6פ לכ לע
 .מרועתעס פק יכס ןכו * 'ס יס יפילעכ וכ526 דפוכעפ
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 ישמח =

 >עוטכ .עיכמ כ ילול סכמ6 6. " סייס ילעכ

 רסר ביי ןטיס
 " ג ומיסי * וכטסמסו .ןוימדק וסטפטיט ספל סיתפנס
 פירמושו * סוכמק תש סי5סמס עיכמס סככ סלטשע סק
 סיפכה יכט) רכזכס לטמב סכוימדסלע רככו * רו5
 סכרד יפל .תכגוס יקלכ :סכע וסושיפיו ךלמה יכפפ סבי
 ידי ספעמו * ספ ונרכזפ ופכ * ער ךרדכ רש ובשי)
 תו עמכ תופעל זוע לכב נד תססס 619 רפקס3 6
 3קסלו ויקלס יכטכ סוס ררועתמס ורכו = תסיכז לע.
 כ לעוושלכ קרעופמ סו6פב סלינרסלו סקלפמ ת6
 ךפמ 6 < סנעטס תולועפכ סיטרדכס םופכקס יטרפ
 :וקכלממ 6סכ לע ינכסס ץפסס כסויכ ויכועביזסת ויפוב
 ככל ורוע יסוכ ךופסי 55 םוכ דעו לוקמ ךלוומס וס
 96 * קס 6 ופמ (כויס לכו * סכולמס 6 ו5
 סכס ס)ו6 * ויטלפ פומילסכ סט וסיתלכו לוכז וכ כ
 < וקטע רֶעַג ידינ רכזכס יווכק ןיכע ךישמי רס6 עיכמס
 :ודיפע ססיקרופכו ססוככעב םילכ6כטספתמ פכ סוס
 "םיופ רוק ומע יכ כלק ןמ תועפופס תויכוימס תוקורס
 פוטכ סזק סכס וכ רטשיויפלרס 6טוכס 6וס 230 סכסו
 .סקיפלס עוכפ עעוכפמ בלק סיס ןכלע "ורקעמ
 * םיקרועקו סיככעס סס:תוימסכ וי569פוכסו = עדובכ
 < * וש ו6סכו ססילע ספויובלכ רט סורס ןמ 56ייכ
 * תימוקמ קעיכתב לוק תופעל פכ סקכ ןתוכס 6וס
 5ע 6סכסל לכוי רככו + ץפס לכ סירב5ס ועעוכתי ןככו
 ועכע 3טמס סקס ףונכ סיעעונתמסו סיפיכמס ןינע
 :(וס ויקלקכ םדקס + 31 כ רעס סדוקעס לעב רכזט
 .'ץיעכ סיסיט יול לכפס יכ ויסלפ+5לוכס סלועס תעגול
 . :פכמ סיטנמכס ר6ס לכל רעיכמס 3 לנכס סילכפס קנס
 ףרועתמס וקככויספלוומ לו סטכעמ 65 סס ועעוכפיס
 :פכמ סיעעוכתמס סיפנ!נק סלוע 36 קמדתיפ יול
 פש6 תודוסיק סיעיכמ| ססילע רש6 סילכפס סלוע
 יפכפסמ סנקכסקו סכעס לכקישנו6ל ןכ יכ סמ סטמל
 =. "ריק רש[ ויתוסכו ףונס ירכיס לכ עיכי סיפ לע
 :ילפסס סלועק סז ל סמוק וס וילכלו ףונס ילכ ככ ןכו
 סו לעוותלוזל עיכמ ובוסו קועעונקסס לכקמ וסט
 *סלנעס ךסומס םופק לע כסול) סממ'טלתי רבכ ןפו(ה
 שעוכפמ וס סופקו + עעוכפמ 6לו עיכמ 750 יכ
 עעונמ פוק ןולקק' -ןופקס ,פ5 עיכמ) סל(ס סכמ
 ףסמכ יתפכ 6וסס םופק ויסכסומכ קכקו .* עוכמ 6
 8 סיעל ויקסע ויקיטו6 ככורק ןכל וס
 :יסמ'תלוזכ קטעים ו6 (יקס הכסמקס ספות 59 ןכ ירי
 :םויסל סבכלויק קכפקנש 15 ריו * ככולקמ ןווביס
 טעוליט סדו ןכ לכ ןכ " קלעמל םוסקו קטמ) בכולק
 תעפכ בוטסהיסקמ יפפסק דיכניו סירכעק וספכ יסנס
 ועכע ןיכעק לז !עו *יטכטס ורלסמ ךופהס3וע וס

 עכ ץקכ "ם קל 9 סמ
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 < תדוח* :לוק
 םוס) קסספ .(ירטת סוכמכ קעכ רוצילל 'ל 'פס רומס

 6יקמ יטעמ לכ סער סול וכ םיט סל 0% וככורלו
 * רבלמו טסוע (וק ותעדוו רכדמ 5וקס ירכר לכו קסוע
 ךכ .י וינע םיע ער חור 'פערמ 656 ספוע וכי 6ל0)
 יור 00 חמש סיפעמק 52 עקכפ
 'ספע 65 רכלט סירכדק לכו
 30 ותעדמ 636 לכד 9
 מעקו6 בופכס וילעו לשם
 /סטס .* עפר סקדו :ותערב
 סכופס קבכלמה \ןיכע רכוש
 רע וכו :וככמלפ ךרדס לע
 = טטכזכ = 5 קכסו ור5
 .לבעפו וכוכל :וכיכ ססכב8
 "ויפובק ויתולעסו ויתוקוטת
 ופכ = נירק לע םיכשקג
 לכטס .תונע  סייקל לימי
 2 *<15רוב'וכמ עיעסל בויוחמס
 פס יג .וילע :סכולו ורומס כוס .תמסכ 69קי (ןסס
 סופוסומיפס תועד סזכ ךיכפל יפקכ סר == סע > "וכו
 .תעכה סתעו *.וככמזכ = סימסרופש | רתויס
 ירכד ךלנקל רכ יכ קכלקו ךדיכ סק ת6וכ סרעסק
 .סיכממכס 56 וירכדכ לבסס תכוכ ךיכפ רכע 56 5

 | - סה 05  ןמיפ> ישימה - רמאמ
 ןינע סנש .ןככו = + קכהכ - תופסועס .תורוכס - תרימטו

 וגשוי אל ברע אוח רשאו ברע וכנזא רשא יכ
 רומשל ירוצי חכ עובקל ךירעו ןויסנב םא יכ
 תפתתשמה זרשגרהה איהו תוטגרומה תורוצ-

 םיגשומה :ינינעה ובומשל מושה רכה חכהו |
 זרמ וב בירקהרד ירציקר חכזרו תושנרומהמ
 וב דוומעל יבשחמה חכהו ןורכוקדמ ענמנש
 תעק וריספהו ירציה )חשדחיש זרמ רוריב רע

 והבישיש דע השדחה הדימעחמ
 בוריקמ)ךרטציש ;ומ איבהל עעונתמה חכהו
 ףעלכ 6קקנ סוס < )עפס קוכטומדלו קוסלעו הרקע 5 (קיצמה חדה קוחירו

 יין יי וו" - יק

 ספ ךרדס וז 6 יכ ךל יתמדקס רבנכו * רבודעכ ןויסכס
 מפ נמס 3 תורו סירכזכס סיפוסוליפס סב וכרד
 < סקעד ןיפס כג ךותו6לסו * תפקתטמק קוס קטגרסס

 ."בועס/ קייט סמכ ותעדל סוס |
 סזפ טוסל תוטנרומס 'ורוכס
 ץקומדק רבכ ספופויףקוטמס
 ףמימלס | רט6- טיקפורסמ
 לקס סכ ןוימדסו ףתוממסט
 כיס ן רפססומכו *ועכעב
 ןפו6 קופרכ ןופ6רס ורפסכ
 סר וכלפ ל * חכו דו 5

 .. .:סתעל ת6קכנ) סע | * ןורכזח ם
 +: "ןכו בירקסב ירכיק סכסו

 קסכ (יקו ס6יטכיטמימיד | בו
 = .םכוזק כל וקכסכס'כטסכ |
 פכדמ קולסלתפמ תוכר תויכוימד לונג ידי לע רוע6ס
 :סככלסס לעפ כג ופ ססיל ודו םיכס לוע ףיסויו * רברל
 -* וכו כיכרמ סכ .סז רח6ו ךולסכ ולמסכ קלדכססו
 .* וסור סורכוכס יפוסוליפס 96 סכמ6כ 65 סוס זככ סו
 .5עפ סוק כל וסמויפ סכקכ יפמו סקופמ וכיסר 65 יכ

 .בקכ רפ6 סירכלס כמ ול סכי *ושו * קשינכיטינימידס = קלוקסמ וקמ סיטרפ קמכב ורכדכ ספכזוספכס תויס סע
 ופוסוליפמ סמיס רסס ור ילו6 יכיסרכז דקש יפוסוליפס
 ברע וככיפ רק6 יכ  :טרוכמ סימ סתפ סוס רש( רכשו

 :ר(בססט ולמץכ .ךומסכ רוכזיט סמ ןיעמ :זקז * וכו ---
 לע סוכל ונסכ6 לס6מ תפתתסמס ספנרסס ץונמ
 :וכמעס .רוכעב סוז "קותמ 6וקט וס9ככפכ ץל עכלס
 :סיפרס.ףקופ סכקו * כז ספמסס סיטוסל ףתוסמ סכ
 סופ סד6ס טופסי ויכיע ס6רקל יכ וכעדופ ממ 6

 \ סקופב 6וסס לכס סועטי (לפ יפעש עד קוקמ סזו רמ
 ;וקטנלס פוכפס .ירחש: יכ .יןויפכס כמ סו *סעמ
 .ופויס-רלכס וכוימע גטוי16 :* םעטס סוסכ תור סימעפ
 .ס5 סו ןכתי ךי6| * דכלכ .סויפכס יפ לע קותמ ול מ
 ס9כ ורכספו זכ רפ6 םימוסק לכ5 ףקוסמ סוס טכקכ ל
 תונטומס'ורוכס יכייכפ וכ םילמטכ ויסיו ס5עמל רכוומב
 רימט סע * וסקס ףוקטס דכמו * סעפ רס6 סעפ
 :סכדס לע ןולל וכוכו  *דפוימק ףוסס רכדס ערוכ
 .יכו6רו ומעט דפ י(כויכו *קותמ 6וסס וס(רכספ
 יכונצוי 5 וכו כרע וככיס רט6 יכוירבק רועיסו *כוט
 :לומספ ירוכו סכ .עונקל ךייכ ןכ לע + ןויסככ 6
 \* וכו סכסו תפתסמס ספגרקס [ליסנ תונלוקס תורוכ
 ,?'רפוסס קעשפמ ףותפס ןנכקתי סזס םככ יכ רעו קנו

 ל ו \ 0 /
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 :קלועפפ ורמסכ סלעמל וכויכ ךל יתככספ ופוקןכ סכיס ן
 < "פוסק ןמוימ6 תוסכומס -םורונכ טטוטל שיק סוס סכס
 ;םיכרסל קורס לע סלעי רסקכ תוכופורוכמ תורוכב סנו
 > ןוכיריפפסרס 35 ףפועמ סד6 רמת וללכ + 9ידכסלו
 .פכעמ (וכמו ךימוט ותויסב ותוטטופפס כמ סכסי * כע
 * ולגכל סדימעי רפס סונע תופסומס תורוככ דירומו
 פמוקס .רכווה .סכס ווסס ןורכזקמ עכוכט סמ בירי
 = *רוססכ רבסֶה .סעדל ירונוס סככ ולכ6 טסומס
 :ףדנתסל וו סלועפל סוקמ סכו'ס וכמגעל סבוס סרו
 ::ףוסכ כיס 'ן ספ ילכזפ מכ פפכס וסכמ כ סויפ סכ
 ."וטומכפ ןורמשס ןוהכוס םכ ס6 'כיקס טוקמ טיפ קרפס
 ;הלמוינעס ןורכזק 50 בימי רפ6 סכס-ומכש (וס"סיומיכפס
 .ספ ריזפטו  -סיקונס קופכ יכפ סק ס7 ו. סייכפמשס
 <:פכקס רבסס קעד נושא * תקפומטו סיול> זו סלט
 < ,פטנע ןורכוסמ עכומכט סמ כג בירקעס ץוס קזס ירכיס
 -.= <. 5 תוסכס ןמ 1513 סוס 5עפס ספוימ וסומכמ 05 יכ
 < טכססטס סור יכ סדקט סמ ןיעמ וסו'וכו יבפסמס סכסו
 .\לפ6 סוטסומק .חורוככ ןוימדס יכפ לע ספקמכו ןקפסרמ
 .6כטסו סבס6ס דול לע רו65 וטפסמ ןסע (יכוקלספ
 יפו יתפכסו ולס קנס 9 9פככו * קפסומ יקל
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 רמול סכור ירניס וקטדסוס סע רוריכ לע וב דוזעל 0%
 רס6 םסומס ןמ טסו יפלכ ןיכע שינומו ררוכ פכ (וסמ
 סטנרקנ ץורמטכס תורוכס 3 וטטוסב ילניס םדח*
 וכ יס וז יכ .* רועשב ירוכי סכ תשרקכס פקתטמש
 . ןח ורוטס לט סמדס דיפע
 םאו. םינישמ ספ+ םייח ילעב תוחכ לכו = דקעט כוט(רס 'דימעה 6
 עינמ סא םיעינמהו םיעינמ = ךותמו סקילע ירוניס סכש
 בילקי ת6זס'טדקס סדימעש
 *ןורכזקמ עכמכט סמ ירכיפ-
 טירכדס תכלוק ידי לפ יב
 יסדכ = * ןוימדכ סתוכסו +
 ץכקי  ויתוכופכו .ףכוופ,
 יכססמק סבכו = * לגו
 וקמדקיס סו לע .ורבפצ-
 תפוקה קפדסק קדיקעב ילניזמ
 תנק דיספיו תנק . ררכ*
 וכרכ-יפכ טקס תוכוימהסמ.
 לע רול - וטפסמ .6יכוק5
 -ושכ יתַלבְסו תומס קנז
 שוקכיטי וב רסכי רסס ת6%,
 <קרמסמל ורכוש תיכ 55 ספ וקליכוו לכ ןורכוס
 לטל(ו * וכרכ| .לפ6 םיימיכפס סיטוקכמ ןולרקלס לוק
 ביכרמ סכ(וס יב ירכיס 56 * ודיספסו למ יוככ כסקל.
 סככרסס דנככו :ךומפכ רפכתימ ומכ סלודכמו יכייכעס-
 "וו ודוספסו רול קלדכסס לננכו *וסטדחופ סמ 6
 :סינוינעס קכק סטדסק ותדימעמ .לידכי.0וה 5
 ופור ף6:(כויכו * ףכב ילכ ףפ ףופ סמדימ רמ6פ ו
 תכנס קספסו 6פלגק ןכיתס למ65 6םכתמ יכרקכ
 דכלמ יבטסמס יכ רלבתי סז.יפלו \ סמקסס סדימעקמ
 ירכיס וטטדקיט סמ רוריכ לע דומעל וכט קלעוקמ
 < תפק קפפס לעדומעל כג לעוי .* רומפכ ןוידס 6וסש
 םורוכ.דיממסל ורכיס עכטמ.תזוסכס רוב סנול .* וכ
 קיספמ ינססמס םכס-סכס *:ססי 65.ךימת פוסדוסמ
 טד יריה דומעי 5% ססלמס קלימעסע תכק ותוש
 הככ רט0 תל ןוקכזס 56 יכטסומס ביסימ רע תעשו רכדו
 למשמ .לטכמ דמעמ סיס סוס קספסס ולולו = *וסלרב
 תורוכס ךטמה ידי לע סכורכז לוטבכ לולס ולכל סרו
 עעוכפמק סכקו : סירננס סיחכ ספה ילכ ויכולה
 :תורקסכס וסנהסס תועיכק וחיכס ילק6/* וכו 6יבהפ
 ךרטנמק .ת6בס ךרוכ) עעונתקה חכפ תועיכקל קמ
 עיכמל .עיכמס כה וסקלחס תויק סע סכקו |: וכ
 :יכוימדס סכסו יוטעומק לכסס סד(כ ללוכה 6וס ריטיימפ
 ילכטס .ץפסס ד( 3וכס וס קולט עיכמלו " יכ6חש]

| 0 
 : ה ּ /

 / + יי
 ישימח- רמאמ - חרוחולוק

 0 קצהו קיזמ תוחדל עיכמ םאו ףסוכה אה
 םיארנ םקףפסינימ ינש םיגיטמהו סעוכזר
 טישוחכ, םירתכג .טש4) .םיארגזד םיטוחכ
 תרטממב זרשוע וקר עינמהו ) םירתסנה
 סנמ( סיעיכמס\כ ( ירציה שמתשהב 'בשחמה
 אוקרו המדמס תדוכעכ יכטקמק .טפסמכ ולעפו
 יאר .ץפפ< !כ ימהבה. !חהמ- תילכתהד
 תובס ןקתר עענפתמקר חכזד 1 עובקל
 ןקתלוד עבקנ ירציח.שוהה ךאירציהו שגרהה
 ול הנתג הז  ךפהב רבדמהו העונתה תובס-
 יתרכווה שועה:תרבדמח שפנה ןקתדעונתה

001 7? 

 חסיו ע)- ןמיס
 לפסל עיכזמ ו *יכסעכו * יכוו6פ ויקפס יכטב לרועתמקו
 סקיככעב .סירכיא3 טטפקטס סכס שוק יוונס ןיגע
 ש סמל קר עעומתס סכב סנס ןווכ 65" לכ סיקלועכו
 ו 9לקכט יימסעכו יכוו6ת * ררועתמס יקב יכסב סוכמפ

 * סעוכו = *ףסוכ 5
 סכ ותו6 רוק  סימעפמצ
 עעומפמ .ותויספ עעומקמ-

 = * רושייקס .טיכמס
 טיכמ וקו6.6רוק סימעפכו
 טילטמס קפה עיכט ועויקל
 סגק רכ) 63 = * ויו
 3339. לכ6 טרפכ סוס. סכס
 ספ יב" סוגמק. עוכמכ סע
 עעומקממ | ףרטנמ :עיכמ
 יטי'טבוכייכע טרכ בכו'וכממ
 ץפסק ן6כר בוק 5ל.ס 7
 גווזקמס כזוס לס6כ לפסק
 סכק רוכלק:ןיט יפ-ועעט

 ליעומ איבה

 ןויכככ ונכי רטס תוסככקר = .ס!שוהה-
 סמו | י(כיס וקכ:ססיכ 7

 שוטלפ% (וק | :'וכו סייס ילעכ תזסכ:לכ) רמפש
 *סקופקס ךרדבול)ה תוקכס רושיכ 5ע-וקכל)מ
 רע יב ךל 0 יקפח"יכפכ וכרכזפ סמו
 וכייכע:>תהל | *'ףסופק סוכו ליעומסיבקל עוממספ
 * ויכפמי םוגל ול וקבפס 40 ףודרל ועבט יופרמ סמ-
 תקל = * סעוכס 6וסו קיזמ תוסדל עיכמ סו ורט6ו
 ץוסכס קנמס-וכממ סיעכוממ יסוק לע רבנפסל וכייכע
 * ןטספכ וילפד טקפל קכ טפו * תוסכ ותלכקמ ותקירבו
 :םרכז סלק סיפובוניפס םעד ללכמ סזיכומ ספל ירס
 ןכרסיכ רכביי"'רבויכספמס סלסממכ ספונכ סוס עיכטסו
 ביכמס סככ ל)כנ יכפסמכו ירכיק ורכו סיפוסוליפסס
 זננע סעטכ .ןמיספטק לכטפ סכס רכו-6לו * ריסוס
 כמ וקו" יעיכמקזפילכטה ץפסק טמטמב סלעמל ורכוש
 וכ ןויפכי יל ןוילכב-רט6 ומכבדסוימ'ופסק סו ויס
 וכד יוכס סזכ סיס יכי'ומו ו5 עוכקל יול - ןי6יכ:(ביס
 שוק * רניסו : תפתתממק סנהקס-(יס * םנרסכ :3
 <ןולכזקו יכטסמס רכזמ ול ךלס ףלש'וכק'ריסכו-ילכיס
 וכו סז ךפסכ רכ7מקו :סס53 קספ סקסו לס טפסמ ך6
 "ומלסב דימת רב 15 3 עסל ול סמסלכוקכ ויפוסכ לכ יב
 !םייס ילנפבק ר60 סנמ6 > 206 סכ רבוליש 5 םפכס
 סתסילכו קו6כס קסקכ (ינגטוכתמ תויס כר יפכפ ןיס
 תיסי רססכ סנומו סטיש סויק ךיממקל .עולכ יתפכקמ
 .פמ6 לכ = * קרכוזס סמועס = :עכטס לעכ ססינע

 = רו |



 ןמיס ישמח .רמאמ רוחי לוק
 ירו וו קוי" יי"

 בי

 ועק ףנכ לכ ףיע סמודיס למסה 50כ * וקונפ תופ* 6( סקס לול סתר -*סלמכו ןויעכ ץומפלו 3

 תנועפ טסט סכוכס וכו פולוכסמ ריטיט ילכמ : ףבויבו רככו | * תויפולקבו .פויפכטכ עעסוסמו קכז-ותמ וטפב
 "< טסנרקס תוטסומס תורוכסמ רוטיס ילכמ יס קוס חכס רקעס יוס טספולס ססעמכ 95 קויקולמכ סנט תעלו

 < .ןפו6 5ע ןסס םוטסומכ ריפסו סנס יכ: * קפתתשמס* = 681 5 ןתפ ןפכ לעץפס ועלו ב'פרכ 233 סטעיס 00 \
 לוגו 5 ףקתב ךככל ערג
 סיעולי <קמסק סופה

 רככפ תווכ סע'סו רכז * וכו
 תוסגרססו 760 ולכד סלק
 כ0כ) ידכ *תועוהי ץוקרכב
 =*.סיפפוכק ססינוקול ןיכע-
 :329' ס דחוימס לכלמ וכ
 :םינמומ טס םו *טקמ לח[
 * סקמ דס6מ רכויל ונסו

 ךיכמטו מכס ריכזיטרשסקפ |
  םפוסמכ תומס יכ לזו *'וכ
 :םוחב נשוי שכויכו עכורזמ

 ךיכמסו = * טוטמכו תולרָב
 םוסקסו = קוקרס + וס\נימפ
 סיפסומה רפול ןכו * קטקפ
 טתנפסב ופפתשי סילנוכפ
 כסכתל  :סיכ!קתמ םיסומ
 כוש = וכו קפנלקס +וכמ
 9625 ע6זק עכ וכי כוסא
 .סיימיכפס סיפוח "לס .ןיכע
 * סקמ דסש לכ %ס ותרקסמץ
 6וכמ 1526 - רקכ? 0 סמ
 סטפ .תפתנסמס ספנרסש
 5ע .סייפרסיפ לע טופשכש
 רכ סז ילו -* סעטס יכויכש

 טיעודי םהיגשומו םיעודי קרשמחה סישוהה
 הדונהו ןינמקו תובדקר .גטות קדתועצמאב
 אוצמ ללכקו כ (ראבתה) החונמהו העונתהז
 לע -ןינד ונחנא רשאמ תפתתשמה השנרחהי
 הדזו-קותמ אוהש והאלבשכ לשמ ךרד שבה"
 .קרטמחה םישוחל ףתושמ חפ ונמעש לּבעב'
 "םונ תבו-ץיקהב לעופו י ירוציה רוה חכה הז
 השגרהב ץבקתמש קדמ:ביכרמ חכ הז התאו
 תקולהמה ליפו םהיניב לירביה תפרתשמה'
 .קרטגרהה תורוצקרמ ריסיש לבב םקרימיב
 .תמא היהיש שינלרציה אוה ןכו -י תפתתשמה
 .םלועל תמא ירו יה לבא -י רקש קדיהיש שו
 לע ןד פוש :חכ אוהו יבשחמה חכה וירחאו
 קחרתהל ייוארש רד לעו שקוביש אףש חבד
 :ונממ
 ריכזמ רמושקד חכה וירחאו דבל רויע לבת
 ;ןבהז אנוש באזהש ומכ גיטהש המ סינינעל
 ועסקו 5 (הנמאההו ) קזיההו הבקואהו.בהוא

 :?בשתמל תכזכההו "ריפומה רמושה לבא

 יבשחמקר וב = ןיטאמש :קרמ רנבש* קדנה

 :תורייטצהה = . 7%

 :ןידו טבשמ ירציב אלו ירוציב ןיאו

 וכרלמט 6ש + טממ.סתטברס
 טסוקנ = טסומ = בוכרסל
 שוככ סו( לידכס לן
 רמו = -גולע סלעו לםומס
 .רפכתכס יכטקמס רוכעכ הז
 ,ןט :6וכומ  וקווס = .וכויכעוע
 תטסומ יקלכ סרוכ טיטסומפ'
 טקכסקו טכקקס+ כיקנכ|
 סטור סוט סקכ ןילס (כויכו
 ופכמ ורמ(כ ןווכ 6 * טקומ
 ורניכ לעפ יכ .י וכו ריסיס
 \(50 ,טעכ דסלזעל סוסי 65.
 :ןפולכ 'טטנרס וו: ש- סנפכ
 טד וניר רפסמ יכ * קמ
 -וככיק .טוקק = כמי :סיפככו
 דש ופילַכ דסי סכיכרסל
 'ג ןתשרקל בככסיפנכ 3עב
 65 יכ = == "וכו ירוטוס 6
 :6וס קר .לידבי 5 .כיכרו
 בכמה רסקכ סוססוקס רמוס
 "ד כ) .רמוטס כס ןילסש) |

 7 פרק! יבשחמה וב שמתשהשב ירציה חכהו
 = יבשחמ, פ4רקי רבדמה וכ שמתשהשבנ ירצ

 *ורקסכב יפיכרס םוסס פוס
 דסיכייכעס ריכז קל וירפ סיסי

 < "<ומטפמס ביטקש סע 5ל <
 רסידסויקס יכיינעס קס ןסיכ +

 לככו = * לרומ6כ סלקפקק) סיפותס רכסתקהתק

 +.סככ \ע סיפוסוליפכרסל קקדקודטס סירס וכמלקב
 "וכו ץיקסכ לופו ":רכסס כוכמ קקוסכ ךכלכ קיו
 סיטוקס ןוי פוטקוקס תורוכס לכקל וס ץיקסב וקלועפ

 ןסס תולונס תרימס סיס סמוכפב ותלועפו = סיוכוניסמ
 סו רס6ו .:רומסכ וינ6סקווי ותעלכ טז סג יכ ןריכוז
 סויס סרווס וקכו *ירכיס סכס (וס = וכו ביכלמ סב

 50 וקוסטת 956 וכו6ס + לכוס וס ןכו ורעב וירד
 לידכקמו טיטסומה כיברקל ויגטנ \קלועפ סמלו "ןופזד
 לידכוו ולזוטמטרפלו * סוכס טמפ קיסי למ6 36 ססיכיכ

 ןיכ ןיסכס5 תילכסס קנלכקה \עןכול סוס ססיכיכ
 \ תרבכניכס .תעדס ןכוסכ סנדבס סו ןיכל ןיכמ
 5יפס5 לוס סוס לדכססס .ורמ(כ רוסיב ףיסוס טופ

 630 סט .ןוימלכ .קוכספ 'לשומ קכול *םקיכיכ תקולממפ
 ו "

 דשכ סיכוינעל .ולקפ .קיסי סכסו = * סזק קכס תרוכזל
 < : 190365 יטיפססו מכ תפסוכ למל יכ:סיבייכעס
 * כולכ יפלכטו קוקכס רעופ סכול =* קזיססו סנסססו
 וכ יכ סד6 רקשיט סמ למול סכול סכןכססו סכמפסס
 כל ספ6 לכ .*כוכ ותויס לע רווגיס ו ןוככו כפל סז
 *סדקכ קוטרפ 6רכס 6רקק יססיכ * ןכטסי ינסקעה
 *"ןכו רנופס 56  :לנוכ 'לרכס וכ 6רקי 5כטססומכ
 וקרמסמ \פ ךומעל קלוז סתעמ רכד םדחל ול ןיפ יב
 15 תולכל יבססס טייקס ספ ןורכז ומממ דקפי 5
 לכד סק * וכו רב טמקטסטכ ורכס סכסו : וכ יתלכפ
 סכ רשיכ 056 קלעמב וכויכ ךל יקככטס ומוקמכ לכיס ']
 ותויסל רופלכ סיימימפס סיטוקבס יכםס ירניס סכס יכ
 6וק סזס יכמסמסו ססכט יטילטס וסט יכטקננל קרסמ
 סי יפעכס 'רלסב וקפ סקמ רקו' סדלכ 77 ס3עכ

 וסטדקספ וטכ ,



 2 \ יייצשש

 רמאמ | הדוחי לוק
 סמ וכ :ומס' סכקטיס 13. סנס '.ןכמדקקט מפ
 יסמקמי רססכ. יכ טמקבפנל סקסב י: םממס וכ טמתשימ
 ףדכו .סרקו 16% -* קל סמולסו :הימסבב .יכמסמס "וכ
 סכלק ירבוט קפסמ רכוב סקיי ק דע 3 כ סויכסכ+שמיש

 ופר 4%: >י"*ןמיס רשימה
 = סנס יִפל ) רפוקנפב סשינמוו ורקלב סכר 16 *סקטע
 נפמ דרפכ רכדרללס תוחכס תופוכמריסש ןנט(ירמ

 רושי-סוכעס .קתקוכל רופמ-קכ \* וכש תרכדמק פק
 :ןשוסכפ סב סיסיפ ןויערב סלוע קיס ןכ/טלו =" ססיקולכ

 יכמקמס 33. "טטקטיסב

 וכססמ | 69ק* 16 לכרמב
 סכסו =: זמ ב חאט6וטווופ
 וכמהקקוב 00קיטסטכ ורמסכ
 סייק לעבס ב כר = * סו
 לכל \סבעסמ עב =:סוסמ
 ורסלכו >> 12.6 רבדסו
 *'רכו רהדמס:וכ םמתטקסכו
 סד6ס .3ע : קרסוממ וכו
 לוכדה סול לפ6 סלט
 לועו  *וכיתמעפמ-ומיִכפָה
 :למליט  סמכ : וולכדי כיסו
 טפנס  ימכ .יכ:>יסז רחש

 תורוכס סס יכוט6לק רכב
 עכמקב ורויטכקס קויבסולס
 סכס ןמיטפנה קורסק סועפ
 ..ל:סכ יכטקמ:וסכיטק יריה

 ותיעצמאב ירשהו זחומזד יבפב תורייטעקדה
 יבשחמהו וילופלכ 6כ ( ורחואמב ) ןנוּכזהו
 7+-ורציה סוקמכ 62 + תעב-) ובו \לדכב
 טהילכ:ןוירכב סילכ טיתמ :תוחכה ודא לכו
 ומצעלדהניש יפ לע ףא רברמל הדומע ןיצנ
 טאיצמישו רוהיה-יכרדמ ךרדב הגה והכה בח
 ירבדמ .ק4או'ה הז ומכעב 5( "ותומצעב )
 תיובדבה טפנּהמ וטבלש המכ הראה לשנצה
 קרצור ינלויהה דכשה איהש תרבדמב ודמאו
 תנוה רשא ילויהל קדמוד חכב לכשה רמול-
 וקךמ .חכב רבד לכ אוהו חעפב כפל המוד
 סאו יהדא דומלב סא תולכשומה תורזצה וב
 תורכשומקד סקד דומלכ סזר רשע ןיגקב

 סדא: ינב לכ םהב ופתתשי לפ5 2 תונושארה <
 'שקהב םה ןינקב שאו"יעבטהנהנמה לע רשא.

 פ0פסב סטילפו תירסס ולס
 טפכס 6יסט סד| לט ותומכע
 וכעידוס ןכ !ע * *תרכדמה
 כ ".סויק וללק תוכל יש
 פויקב יקלוז טלוט סלו6ךי6
 סיס 0925 קרכדמס טפכס
 סכמק * סדק ףיגכ סרוטק
 פכ :וכממ סד רפסכ ןכ 6
 סה נכ ופכסי ירכזכס קוחכש.
 "ןועונו סלקס סול (טפסבו
 פכוטמק רמז םיכסמכו
 ובכלו ירטס לכ ( 1ע יס )
 סיקפ6 .יקלקו .יככל ':לוכ
 עוטפכ ויס יכ = * פועל
 * סור י טפכ * סד לם ותיב
 5כ ודרפכ 036מו * סמסכו
 ןוילכ לע-מו0 כזנ וכסוסכס

 2008 בז 55 16: *ופכלס וסביפרקז וב טולסת
 , שה 6% | וקוכמ- קולקבסוקלידפו
 סיסטכי ולנו ז סקוק+סיס לסכו = = *סמכח תדלוק 6
 סרקיט וע ןוכנוכילט יכטסע יכויערס סכס וכ טלוש
 לע ילוק'קמסמ ונזק סכפסכט ימבו פומסכבו תוקוכיתַב
 'ובכרסס ךוכעב תיפוכטס טפכסמ'וכומפה ןפוס ומלפיש
 ".: לכו ןוישס תמלטסל סקי6 ךרכוס רס6 קודלפססז
 פלק סימוסס ןכטמ סוקמ כל בט .::'וכו פוריייטכסס
 < >= קומקיכפב ורוכול סוקמ . דפו סכסו: * סייקימעס
 יבטסמלו \> יותורס(כ. ןולבזל = *וענמ(כ :ילכילו
 *סלטמ לככ זתוכלמ יכ חומס לכ לוכנק ביסכס
 * בורקס ותוטעתמסי סיס+ ספ יכ ילכיס סוקמכ וכול
 סמוע 6וקי .עוכמסו וכמפכ- סלעעמ. רכזוקש ופכנ
 סוקע ןכבו:"*כפ :>ילכיכ סקתטסכיבססמס תלסקעב
 י"ןכו רכלמל.סדימע ןישו + ןוס6לק חסכמ סג מכומ
 רחכומס .ומכעב דסויע סד%ס .קויס סעש רעול סכול
 וכ ק6לו רפ6 לוסיק ןמ ןפו6- סזי6כ" 560 וסככמ
 לוע יכ" דבלכ וו (וייוללס פוסככ:ס3ק רתי לע וכורקא
 וזכמיט ומכ ספכווט לע ףיסומ 'ג5ד קססב ועכעל סקוכמל
 %פעס * רכוזסו ןוימדס סכ וכיטויי ולוכסנקב רס6 סוסכ6
 *ססיפכ ןוי'ככ פוקכס 150 ןוילכמיטלקס 15 ןי6 ןכ
 עולר6פסז סדיע ול פט לל "וכו סדיגע ילו 8

 שודחבו 0 6

 * וקפועס | םולסכ: קטקסב
 סכמ6 * סדלוקס .ןקמ ךיטמקל ןכתיטןפולכ תומדקסס
 ןסכקפ .לוסבס רוככ ןקס קוטלקסס (יכסל וס תפוס

 ופרקכס +'סורו יטעכ'תטס >>
 םפכס יכ:* וככלו וכ0םרלכ6.

 ו

 לול גקוהזסק ןמע:סוש םקומרט% ץלככט ספפטס'קמוכסי
 ישע * בפס םסכ סקופ 6רק = דבכב סככסמו * סללוססו
 6 סיסמסיקיכויקס םורסו *לסכ לכל ךטפכ סושתיכ'
 סעט רמו -יככלו ורמסב סיט זמר *כ3ק סככטמו סיב
 ₪יקמ ובכל רוכ סכס --ףונס ןוילכב פופכ ותטס ו תויס
 גקלק הז" סלונגפ קיפככ6וס * רוכ םימכקכ'קוסס מסבס
 טע ו ל ףקוטמ(וק-סז לוו יכ * תויספכס סוסכס-5כש
 לקלס 6וקז שנ טק קפס סז ךשי יוס יכעכק לפיו יקמטס
 ככ כייכע קש תלמויסלודג טילפל ול וימסל ולמע לכמ-
 :פככ * ילויסל סמוד-: פיט ךופסי יקל יכפל וכ'פילק ןופ5
 פוס ןופסרס רמסהס ועפ יכ'6 יס-ןוט6רכ ורופיכ סדק
 כת ןכ | = = תויעבטס .תזחוכס כ לכל ןכימ קככ
 ב תולכפומסורונק לכ'מלכמ לומ ל רכבי סככ יכל ויס
 וכ יעכמס וכויכעמ 55 * וכו ספסל סמוד-6וסרט6 61
 לס קלעמ וכויכע וכרקיבס סוסיילויסכ)עפסו רדעַהה
 פסל ווב קוסוכס לכ וסוכי סט יכיחכב-רכד'לכ 6וסו :'ב
 ':סקעל ספלטנ 050 * יעכטס נקכמק לע רס6 5 וו

 פודכ ץוק קעקסה

 ןפתלקכ



 ₪ "תיוחי לוק
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 בי ןמס | ישימח
 קלינסו 9דכסל 3כ סוסו ודומסו * ןימ לכ סיללכנס = פודח'מ(וי קז\יםיפטס"6כמס ריעפכ ןפולק שו ןקצ
 ףרל תעדי רככו * עדוככ 6טוכב תור סלכפ * סרקמו ולי 3ע לויכפס .קולכסומס מ פלתפיס סמ לט רתפומ
 <> = רכדמ ל דכססו < סדש ןימסו * יס שוט נוסק יכ לשמ = :ןיככס לכ דוסי סטפ תומופ6רס תולכטומק כמ קפישמ
 % םולרפכק תופמסו = ןכל סרקמקו = קסוטקלובסקו = סמקסספ רול סכנל +. פוילבדס ץותפ6ס סורויטנקצ
 ומנסוי = יתפומס | טוד
 סיינוינסס סינייכעס .רויצ
 קכומ 0!6 סכסו * סקקמ< עפ
 ןוינסס קכפלמ יטרפ ךלוסנ
 :ולבוסמס ירפפכ 'כודמ ופב
 רולס % .זומריו -סככ לע
 רפסמ .תויכויבהס ירפס לכ
 רפס דע ופיריפלופל וכמה
 סוכ .ךפמיו וטסל65 ריפה
 ךכ רסס( .*תוירוש 6
 .פויעבטס ומכסס ןיכע רמו
 ןכ לססו * סנע 56 טפכס תורייטכס .קקמסו ורמ6 דנפ
 יפויקשס כו * סיופלמס סירועסהו ורמ6 דע וילו
 ורמפב ד 'פ ןוט6רכ סלומס רכז :תונרלמ עכראס ןל
 סלסק דפלקס יתלכמ יסוכ6ס ומנסה סכרוס ימל אם
 *ףקסס 5ע .פוידומלכ ןכרפשו * ןוינקק תכ6לפב
 רכז .סכמחו + תויקללכ ןכ רק6ו = פויעכטכ ןב רק
 וס סקלעוקס יפב תויעכטס לס( תוידומלס ת6 רבסש
 לכוי עמל סירקמסמ .תורוכק תטספסכ לכסס ליברטל

 יסיפדככס סיכוינעק תכיפככ לכס סופ) ףוע סיכנסל
 * תולובססו סולדכקסו סיכוטסוסינוסס ומכ :רמסומ
 תיכם ריכזיס וזכו סירקומסו ןשכ ףיסוספ וופר יתט'נ יפ
 רפסכ ורפכקכט סיללוכ ססמפס סקו = *ץוכיפ סב
 רמולו קוסדפ יוכייס סינוכי רפכו 16* יריפרופל (וכמש
 ורפסכ ישיריפרופ ירקמ .*סיללכסכ סירקפס :+ ל כש
 ססע םי סילדכסס = + סרוק סו קקולס קפע רכזכמ
 ןוסירכסו סמוכזמסו ספוכקס ומכ (טוכס ןמ  סידרפכ
 םידרפכ יקב יסס רפ6ו *סילרפכ יתלכ ססמ סיו ילוקסו
 ₪ פס וכ סוירקמסו .* סיילקמ וש סייקכע ויסיו6
 לוכקו סל6ל רוכדס וס סיימגעסו * עוקפומטוחסב
 רכדס סנע רדנכ וחקליטיסק סיימנעסו *  וי56 קקכת|
 רדנכ וקקלי 55 קכקמס ךלד לע רס6 סומו = * "וכו
 סינדכס םורקמק סג סנקו *כע ='ןכו רבדס סנמ
 *יטרפכ רסס .סרכו 650 .ליכסכס רספלו וארא
 עוגנככס .פולוגסס רכז קמ יכפמ סז יפ3 ו3 ספקיס 6
 3ע 6 רווק ןכלע = - םייקקמפ סי)לכסכ קכס 4
 "ורקמסו קל טימשסל סירפסכ לפכ תועוטס תוכוטלרש
 סוקמכ מולמסו סיקלקס וכ כופכס חסכס יפלו * רופ

- 

4 

 רלירבדהרתמאה תורייטצהב יתפומה שודחבו
 ( תודמהו טיקלחהו ) סינימהו םיגוסקר ומכ

 ףימוספ לכ .סז ופנו + תופובססו סילדכססו (לכ
 םיכררב ( תובכרומזרנ - תודרפנזד :סילקטסו
 תובכרההמ .סיפנחתעס סיכיפכ 62 (.םיקלחנה
 תוינבזכהו תשתמאה תורבוחמה תושקההו
 תויתפומ 'ויחרכה תודלות תורילומה תורזגה
 ריריש וא תויאעטה וא תולצלה וא תווחענ וא

  סושישק 9 סיקנסק פרפנ פי " תולוגקסו סילדכהַמ
7 

 רו6מס רפסב כויכע '6כתב
 פ  סירקנס  וטסרל
 זככקכ ספ יב יטכיקקידירפ
 ותולרפכק  ץולמס לכ וכ
 תורוטלמ רטעש דס0ב וללככ
 לכל וטלעי 631 סם ור לוסש
 טככס יק5כ5 םופכממס לכמ
 < + םקמ 7070 יפככ תחת

 טיקלמסדדכרדכ תוככרוטסו
 םכויכע ללככ = תוככרססמ

 רקכס  סנוטס  רפסכ -
 ררבתהב)

 ולטס רוכס 'ןפו6 רטכמס סמ וכ - ק(מימריטיריפ =
 תומדקססו םורובסו ןסמ סילופסס קככרסו פודרפכס
 םיכרדכ ספעפ לוס סככרססו *:םקיקק ןסמ סכוסיש
 <> קלנוסו - תיכווס סמדקס ךונכ * כוקכ טפטמכ סיפוס
 תויתט6ק ורכוסקס תוטקסהו | : קככלומו סטופפ
 ץכס וטסר6מ שקיסס כפסכ סז )לככ | *תויככוכסו
 .ןמ'סיפקסק לוכס יעפפמ וקסוי ןכ לס6 = סרוקירפ
 סו = -סדלומ ןפק ךטמתט ןפו6כ תורכזכק קומלקסס
 ףסו סל)וק ןסע ךטממ לס ופ >* תויתמ6ס תוטקסס
 .ימקכתס ירספ * 'וכו קודילומס תורזגקו = : תויכבזכס
 ףפו6 רמול סנור = טלחונב פקיסס ןיכע ףקיסס רפסכ
 סוס ילכש ןסמ סדפותס ךיטמסל יופרכ תומדקסכ ורודס
 < 6 16 = + ןפנעכ תויתטפ ךס ס5 וכפ תומדקסכ כ
 :ומדקסס'כיסכ לע'ורפס סטקמ וטמלס לכיס * סכייסתש
 םרושיהיטסופ רקכו'פומס רפס 6ןס סקמ 705ס"ןיכעב
 .ודלות קודינוטס .ורזנק תמש ןיכפ וכ ר5בתס רפא
 פס * 'וכו תולולומס .תוכזנקו 611 תויפפומ קויסרכס
 ןוכע וכ רסכתס קקיפוע 'קכו יסזניככ םקיסס רפמ
 :תרפוג'6רכסב קר תיפרכס סלל ות ודילוי (0טומ7קסס
 טקילוטיר 6רקכס סננסס רפס'גס = * תויסוככ ול זו
 במויפ .פוסרס וכפ ססל רס6 תורזנס לע וכייכע לכש
 פ%עטסס רפס דס * קויכלס 16 61ו\ סיעמופס כלכ רכדס
 .נעלקסמ יטקסס עוימע ךרד קרומה זק יקכ*לי6 רקכס
 :פפס 6וס יטימססו * תויסעטס ו 611 םועט תופייוזמ
 "ודסוימ 'ומלקסב יוגק וכייכע רפ6 סקטיסופ קכס ריס
 :טפפמ סדש לס וככל ןכ ךותומט 6מבודסו לסמס ךרד לע
 ?קנמס קסמסכ ולטמ לםעו * תוירוס 16 01) * סקירת
 ..םקיסס ןסמ .רכופו רטשומדקקס יכ רק ןר(יו פלס

 קוכרעכ



 ה
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 חדוהי לוק
 ךרעוי ןתטמס 050 וממכ י סיכפ ססמס לע ויל0 תוכרעמ

 רעלקסס סכמפ יכ * כמ סטעכס ולכס ל כסו לט וכרש |
 ןסס תועדקקס לולפ 6וס ותרוכו *  ץקיסס לשל ןס
 כו 50 עכטמל ותרוכו ורמחב וכוימדו = * טפסקכ
 6וס בסזקס סלוגע כוזב
 6יס לונעס .קכוטפו רקסס
 סיכפ מס1ס ומכו = *ןקרוכ
 "ספק דכמ סל עבטמס קטו
 ותכזממ  תוכספסב 'ונּב
 ותלכל ומס לכל זו קגוסכס
 ספסתככ עכטמ ססכ רקס
 סיוכק קפקפסכ סכמ6 יב
 לכמ 06! = + וסכוי תוסס
 וכסז .יכ רוטסכ לוספ עריש
 ספי טקיסס ןכ סיניסל סיש
 | 0 25096 םוכפ :וכספמ 3
 כמ סו  יוותומדקס רודסכ סוול קס קלוכס ד, 6
 תפמק סכסו * ןנעכ ןסס קומדקסס תלוז וכי6ס ורמפ
 *156 סַכ .*רכוכס ילכס וכ ססעכ רס6 כְסכ תוגרלמש
 סמ 'כולפפ וכ טיסכ כס * קקוומ זפומ בסז ופויסכ 8
 יקפוז וכ םינרי 65 ךס וקכורעת סבריס :גס * רעומ וס
 ותלוז וב סיגריט .6וס טעמו כוס קסע כיטכ עדויס
 וכו בסזס תסתו .וכופונ ףייוזמ 6וקפכ דס | * םיקרפפ
 קקוד סנרדמ 56 קקזמס ס3עק קססכס 676 *  קסקכ
 סישיקנס סעט סנו .* לופכמ רוע יכפ5 ןפיט דע כס
 ופויז תויסכ סה * בסז וסט וכ כוססל סככל סתפיו קק+
 םוברלמ סמס סיססכתמ ול קיחעלו + סיתעס לכל וב
 קופרכס קותמ0 סמלקקטסכ ₪ .* סיטקסס תומלקסכ
 םקוסס רכופי סל וטככו == ספינמ פיוזכו קפס ילב
 ךרל :לעו *פמ05 סכורק סטדקסספכ כס :*יתפומס
 םוט סע סלו6 = *ןכתרבטב קועט סכויכפכ סלי קורו
 וכל ןילו קתתמ6 יוכס תורספ6 סכ ר(םי ןיידע כיסה
 טקתס רכוסי 56 ופסכו = תועטס ןץ סוטכ 6 לש
 סיכר 336 תיפמ6 כססת סמדקסספכ 'גס = *ווקוככס
 6רקכ סללכ קועלקסע לכוסמס סקסו .ץכלס ועעש
 סכוממכו תוסרס ייכפ סןמלקסל ויסיפ דס = ווכלס פק
 םירתסס .תיככ סכוקו .תפייוומ: ססויסל סכר6 סיסע
 - * קרכ טפסמו .תק6.רכד לע סרו ןוכסס מיככ סכמש
 ומס 5רקי סל6כ תועדקסמ סעקקס טקסס קקו) 6
 רקסכ יסרופמ סמר קסס תויקכ סס* ויפעטס עקק וילע
 0טנול .ךופמ ת6ז סנ %%1-* קכויכעכ עטיס יט ןופ
 ספוק םפנס ררושתת ;: רחק.רבק סע ס3 קמ( ןוימלצ

 * !חו חמעמ ץראה

 סלקיפ .ותכו >> * קפוממ :ו6יתמ6 רתויס לש :כוטסמ

 ילויהב םייעבטה םינינעה תתימא ררבתהבו
 תעונתהו רקמהזזמזהו עבשהו רדעההו רוצה
 היוההו יידוסיה םימרגהו םי!לגלנה סומרגהו
 תווהה תודלונה תויוההו סיטלחומה רספההו
 רודכ לע :תוותהו ףאצומב  תווהרהנ ריואכ

 תתמאו סדאה תתמאו
 סמנע 65 ( זרשפנ ) תא שפנה תורייטעה
 : םינינמהמ םיירסומה סירבדה תורויטצהו
 םייבכוכה םירועשהו .םייכארמה םירועשהו
 םייארמה סירועשחו םיימונינקר םירועשזרו

 וסר כ ןמיפ ישימח רמאמ
 :פמריט רבד ..םוופר .ךופמ 6יקס 36 סד6ס תוררועפס
 6וקס רכדק ויק סע סטנו בעקכ ם0מכ רבדל ופיסרכ
 ךוקמ סא יכ סזןיפו = + סיעכ סמו בוט סמ ס(רכס
 פוטדקסמ .לבוסמס :סקסהו לומקכ 0טנודסו ןויעדק

 : וירוס טקיס .6לקו ק6כ
 םימויגעס קמ לרכתסכו
 ףנוסו רד:מ יזכו סיעבטס
 וטמר6 - ירפס יכייכט <: 'ףכ
 ימויקנ = :פכטס .תטכסכ
 זסו עכטסו לעקסו לוס
 8 * סעונתסו סוקמסו
 ףפסב סכייכע ר60תכ 6
 רבכו = * יעכטק .עעסק
 ינויסס ןוגע כ יס וכל סדק
 ףנוקפ :רדעססו \ סוס

 ססכפכ .עכטס ןיכעו: ןילימ | תורויטצהו
 למרק ילגלגה סימרגסו :  ח'עו ד'עו ע וס ןופרכ
 * דספסקו היוקסו :סלועסו סיס רפסכ * טיידוסיק
 .ןוכ לידבסל םיטלסומס רמו * וולע סז סט 6רקכ רפסכ
 יכ וכו סיסכומכו ריו6כ ןכ רס6 ריכזיס ויוסס ןיכו וז
 . םיוסק ןיכע ס5:יכ ר6כתי 6 .לספקסו סיוסס רפסכ
 סו תודוסיס וכפשיו ולספיו ווקפי ךי6) ללככ דספססו
 פופיכל .ודקוי ריכויפ סיקרס(ס םילפפס סלו6 + קז סע
 תווכס תודלזכס תויוקקו :ץכיט ומכו סיבכרועס תויוס
 פפסב .קורסכממס .תומלס יתלכס :תויוסס ןס - רווסכ
 פוווסס ןס + סינומכ תווססו = :תוכויפעס תותוזס
 ףס6 ומס .סזו לסוימ רפסכ ור6כקממק סמולב תועלסה
 לע .תווססו = = :סיכנסמס 16. סיסנועס רפס קלסי
 עב רפסב י יסו + םיפתכס רפסב + .תעכק ץרץס רודכ
 ויס סע יכ + טפבס רפסב י'וכו סדק תקפו -+ טייק
 ףלועפ רושיבב ףוק ורקע *  ללככ םפכס רופוככ ופכק
 ףיפו = * סד6 לםותוקמ תתמס יס פרכדמס םפכס
 ץוניכט .תוכפסקס ךרד %ע קקכע גס סדש 3 וטפכ
 6יִה סכמיס תוכטייכס תולועפס גטמ סתויס ךותמיכ
 סכלסס ודקפתס סלפכו * ספנע קפמ6 קבפק לק רזוס
 סקולסס .יפכ סקיל דרפפ תיפכטס סמכקסס סירפמ
 סיילכומס ירכלס תורייטכסו :סיפוסופיפס ל26 סעוליס
 טסו .קילומ3כ סמכסס יקלס תעכר6 סכט רדס * 'וכו
 ןקהובטקס לעו + 6ק'סומה * סכוכמ * ססלכס .* תרוכסק
 לככו .ז סיכיונמכמ סיירסומס סילכַקֶק קורויטכסו רמ6
 :רירסומ ול26 ד6רקי-תוידומפס וב 23 יס יטבמב:וככפכ
 המ רמו ףכור .סייבסלמס סילועפסו רמ6 הסדכטס לעו
 סָד6ְכ סב טסו רט מוקמקק,ודְפַכככלַכפ ןסֶרעָמיִח

 ךכככ [  66 6 ו



 הרוחי לוק זז
 5סרנק ןכות 6משו + םייכסטס .1ו תוכ6לעס ךרוכפ
 רקכ רפס .רכמ וטכל%ס קעדי רבכו סויפוס6בולס סוש
 תויקוכספמ  תופוכסת קמכ .תכס וכ לשוב | יקי(
 סכוש סל סילועסק וכ ספ כפכו == * סל6ק תלול
 65 סנ לכו  !כמ .סייעכט

 ושמח רמאמ
...4 - 

 בי | ןמיס
 תולטתס יכסט תוירכדסו תויעבטסו פוירטומסמ רמ6יש
 ןונכ תיוק = סמכסכ סמויק סנעי סס ג תויקכדס
 16 בויחס משכו רבדו רכד .לככט ןקרמוטס קלקתסס
 = 6 קוגפ סתויס קדכי סטדקס לכס תרמוס) * סליפס

 תופסת ויס סנס ןק * ככ
 סכויכע קל *'ססמ 9
 יסייעכוטמ >> ףפושמ + שוק

 59 סידסומסכסו + סיילו
 "0 ססלכסס .תמָכח ירקש
 טיסועטסו רמ% סכוכפס 5ע]
 תורעססס לכ = * סיוכככס
 תמכסכ תוכייפס םוכיסכה)
 = םקיטומק לעו = = סיככוכס
 * סייכונכס סירועפסו רמ6
 ףרע :םלוז :סכווכע ןוש כ
 < סיכונכס וכ .ססכססנ
 סיכועסס סזכ .ףרכ סכמש
 סעכקס | (יקם סיילרעס

 תעידיו א םייקראקר םירבדקר תורייטעזרו
 קראיצמ איהש דעמ סתסב הציצמה תולחתה
 קרלחתההו לעפנ ות+ חכב הב \ םייזלתהו
 ךפההו ןימהו גוסהו זררקמחו םצעהו הלעהו
 זוברהו תודחאהו ףודחהוותמכפההו קרמזדהו
 'וירסומהמ תוינויעה תומכחה תולחתה סויקו
 רשא סירכיס 62 ( תוירבדה ) ןמ תויעבטהו
 זרמכחה תאזכ תצלא םקרולא ועוני +
 שפנקרו :ןושארה- ארובה סוקי. (טויקב )
 ארובהמ לכשה תגרדמו ינומה וכיא] תילרפה
 עבטה תגרדמו = * לכשהמ שפנה :תגודמו
 *"גרדמו עבטהמ רועהו ילויהה תגרדמו שפבהמ

 סייוקיט - תוירכדכ = תול)וכ
 סכושקרס = סמכסכ סכייכע
 םייקל-וכ0כ ס0ו .* םרכזכס
 פוירכדס וכ כותכט סנה
 ןקתמו ןמ תל ט ןוטסל ךירכ

 6רוכס .סויקו = : תוירַכדַסו
 טילכלק ןמ סז 01* ןופ(לק
 סוכ קר ססילל ועיבי לס
 ףסנקי קנ רש6 קקכתס
 פכסו"ךרכתי ותוסיכמ סויק
 קחודס לוכסל .לכות ספיס
 סנס יפ לע-- רכפיס
 סויק סע רמ6 וללכ ןופלרס

 ,/[וס סנס יפ5 | = תיטכמש
 | תֶרויו תודוזלק ןמ תקכש
 שיקו = = * תופרס יניכיכ :ןוכע לכ בסל .סיתודמ ופ לש
 :תורקו וכ6למ לע:ס רוש 30 סקכ וזכו סרשופמ סזכמ
 * וכו סייק)6ס סיככדס תולייטנסו + 7% תוסכוטמ
 עכטס/רס6ס סמכוללככ סיכר סילכר ךלוקו ריכופ
 וכקעק קפקלו * תוקטק תקכס 'ופוסופפק 326 קולר ככל
 סעכו סיפדככס סילכסב סריקסס יס תקזק ככ
 תעודי סל לככ ססו "סדי גיז  רסלכ ךרכפי ויל םחיקומ
 רפיכמס ןוכע ליכבס יבמ "וכו סתסכ ס(ינמס פולק
 טנק .ןונע ןוסכסל. קר .תולטזכס יכיממ ןיט סו
 סיילתסו :ויקוכסו ו תולסתק סט סעז < סקסבו טלקומכ
 סולקכ ויסל ספ סרוץיכ 5-כנ 056 לכ *'וכו ככ סב
 סכברכמא םי (כעכס יכ- * רומפכ סתסכ סכקכס קיס
 סנכ :'וכו סלעסו ס)חתקס ןיכע ןכו = * 9עפכ וכמו

 רעול סכול *'זכו כולסתס סויקו : ותכוסכ 56 סיפפי קמ |
 עומכסס.ר60 לכ תולסתס רלכק .פזוס סןכזס יב
 קתויסל  סנופלל סעכק קפרקכ ןכ סקזעו*"קויכויעס

 לשכב קופקקסל קכסקלת 996 וקדקקס ל סויק קכוכ =
 סלו6 ססל סנעמו = * סופסת .קופפככ.ןלכט פ/ץכסכ
 "וסקס קעכ תומייקו תורסוכמיתלב סבר6שת סידעלכו
 סעינטס רטש סו = *לורכ) סייק דויל ןסכ וקכוקפ
 תולחעס סויקפ למ6 ןכ לע." סעכפ ססילותנול ססיכ6
 סירכדק ןמ 6ןק ויעבטסו'וילסיקסמ קוימויעס תומכמס

 0 ( שש

 = * רועהו ילו'הקומ תשוההו בכובהו םילגלגה |

 .סיסוילע = * קקכסס קווכ 030 ססי56 עינו 5 6
(? 08 6% 6 

 םפכסו = + ןומפכס (לוכס המלג
 + סזכ ןווכס רטפ6- תוללכס 0%

 ןומ6רכ ףוסופיפס סעטמ רומק ר6יכ רבכש לג\נק םפכ
 ןימ ןונכ = סיבימס תוכיזו : םפכ \עכ 5100 יכ דפ
 1 טפכמ .ץוק סילכמכ סיכייכע סס סו קיס ןימו סד₪
 * .טפככ ססמ ריווכוס סמ קר סעכעכ תוליכמ ססל ןיסס
 ₪וס ךי6 = * טפככ ץוח .סיפנעכ סתויס לע וכרזנ סו
 תופינמס רמפפ רללכ דכלכ סיטרפכ 5 יסתושיממ
 לעועו  סכומ סיסי סקס ןיע ?לקכס י)נכק ןיכעה
 * םפכל ץוק 6וסס .ןיזס תוסוכמ וזו סד6ס ימי וטרפב
 רפרקכה קוימוטלפ6ס תורוככ פולדככ תורוכ טק ס6ו6
 ןומ .תולרפכו טפכל ץוק ותעדל ןסו יליליש ןווטלפ6-לכ
 סמ + פרוכסמ' לכטס תגרדמו = : 6וסס ןימכט סיש(ס\
 6ַוכס .ןוכו לכעס ןיכ סטנו רש ספיקו ךרעס וס
 שכטס ענרדמ ןכו 5כטקמ ספכס תברדמ ןכו ךרכת*
 ןוטסרכ'רומס כפסס סמ רוכוע רוכוו * סרכזכק םפכסמ-
 סתנל וירביש רופקו:דס6 פכ סל(כט ומכ ל!ו כע פ
 ויל ףוזיטיט ךורכט קק רכ6 לכל ןתיו ס ניסכיו סקנקכ-
 וקוש וכסיכ 55 וקו וקקיזופ סע וכמע קסדיו וכוקת
 סימעפ קכרפו יס" ףונ ניקכמק סכס ורמסו סישפורס

 וקכקכ ופכק רוטקי סכ וללכב ספועכ ןכ * עכט סולקו
 פמ קדמ כב ריכימ יוס רומסוו ודכ(י 65 ויכימ רומס'ז
 : 1 29 .* סלועס יפי קכק כ'ג רומפיו סלמסל רפפ(פ
 סג לוכוי ךומסכו יטרעק עכטס 50 פככ סכוכס סכטל
 2 סז לע תורדוקע קוגלדעס] = יללפק עכטט ןב

 רכס



 ו"
 רמאמ = תרוהי לוק |

 יפויקס *עבטס *םפכק *3כסְה /*ךלכתי (רוכפ
 ןו6 ך6 > תונכלמ ססע קלט לכל סי סכמ6 * סרוכק
 ילויקס רחש ריכוסו *  לכס ךרד לע ס6 יכ קכס רוכסט
 : סרוכו ילויסא יכ תויוססו סינככקו סילנלנק סרוכקו
 כוה ספד יפל 06 לכ וטטכ
 לטקס 656% סיפוטוליפס
 סקלוכו סיכככסו סילנלנש
 תויוסס רמקמ למ סילועמ
 סמלו = :ןתרוכו .פולפסש
 רמופ קכול = * כו רעבטוס
 \ = לכ תקולק קקלע סמ יכפמ
 :סרוסישו סקמודק רדס סע רסתס סז לע ולס ונלקמש
 ףכפק ןיכ סמ קעלל = * תוקללסו קוסוכ6ק תעידיז
 וכרכז רָככ * 'וכו ילפכס עכטהו : יטוכלס לכ ןוילעה
 רטוק סכ .6וקו .* ילפככ עכטס שוק קמ קרומס סעטממ
 * רוקלכ וכו ופנקב סלועס תנ
 יכייכע לכ קרדסמס :ךרכתי .וקנסכס זס .סכוטסרש
 עכטס סמט רס6 (יסורכוכככ ססיור[סמ לע תושיכמפ
 ךרעכ סכופ0ל סתופ 6רקו  -ותודיקפו ויוכמ לע ללוכס
 תעכ ךילפ בוס6 כיסו *  6יסס 5לוכק עבטס קנקכְס 6
 -סכוטלכס ןמ רתוי יש קכורק כס ךרדכ ורכלס ל

 ומיטי סוס * ותעיסו * ימיטס רפסכ ןוט5פ6 יכ סומ |
 דק6 טוטפ לכס ותסמ ליכ6מ סבקס םיכלמס יכל ךלמ
 תורוכ וכו = = * לולעל רספזם םומלסה פילכפכ סלש
 ספועק ס936 6רקכ ןכ לעו ססיכימל .תופנקכס לכ
 וקמנודפ .עופפס ןופ6לס סזס לונעקו = * לכמומש
 סלועסו ספככ לכו רו סימס .ללוכס םנרומס סלועפ
 תפרקכו תיפלכ תלכטמ םפכ לעכ 706 ףוב וס וכ סו
 סימפב רס0 ויק5ס 5 סומק שיק *  סלועס םפכס6
 *ץרסנ קקמ סימכ רס6ו תסתע ץרשכ רפקו לעממ
 .ספועס יקלס יטרפ לכב טטפפמ 706 סכ קועכמסכ סו
 סלעמלו סלועס םפכמ סטמל וקנרדמו יעבט סכ 6רקכל
 וטכע רדסס ופ 5ע סיפנעכס קיוק ךיטעמ 6זסו רקקס ןש
 6רוכס ןיכ סיטיפימ סקמ סי סכמסי שיסס םפכנ ססרכש
 לכ6 >> סינכססמ כר 6ככ רכסמ סלועס ספכל ךרבת*
 ס*יכ וכ סז ןיכ ןולק ורקס תקסכ ןוטלפס ךרד יטפותת
 תוכר .וספכ ומיסי סלוחו = * לומקכ דכלכ דס לכש
 קכס םוטלטסו  "וכרכוט .תיללכק טפכס רס6 סוליכטש
 / קכמסס .סי3ג51) 756 תוטפכ סנמסס ןס תו)ועמסו
 * סכפ יכככ 'זו תונזמס 351 סקו סיכומלקס קעד
 וע ןככו = +ופכ כורקמ סיטדקס קכק ער (וס סב
 "טק ןק ןפט סקנק ורמלו + עפת רפסמפ וללס תוטפכמ
 טכוטקל;שי .יטולקס סיעכמס ילכדב תורסוועס ושוזמ

 רוחיאזרו

 המידקהו תאזה תקולחמה לע ועבטוה הטל
 תושונאקר תעיִריְ

 זרנושארתר זרהגשהקרו ידלכה עבטהו

 .סקסנססְכ סנמל

 )ו ייור רוקי היוו וי יי דה

 הסר 0025 ץןמיפ | ישומח
 .טכמטקו .:תיפלכק סלועק םפכ 6יקו יפול9ק ח6לקכ ןקק
 :רנכו .סלנלגל ןקמ תס6 לכ ןרדמ יפנ ודחוי תורתוכס
 יפוילק סט יכ רוכככ ןוינק קכוכמס סורלכ יתכתכ
 -3כ קרסוקו .תדק6מ סתויסל ספי לוקמ יתעדפ רונכ

 תכרעכ קקכססכ סי9גלגס
 וכ לוק | עיעטספ .םיכונכ

 : םומיעככ סכוסמ) ודק |
 סוועס םפכס ופכ יכררק6ו
 תוטכככט סנועמק | (יס
 סדקס פפכ ןכ .* תוליכסומט

 .סכוקסקס | סנרדטכ ףיס 0
 לושיכס קירב יקרכ ס360 סירבדסיפלעו *ןקכס
 6סוכ 6וס וקעיסו ןוטלכ6 עד 56 יכ ספ וכסכ5 רפסכ
 םיללכה ספנסו ןוטלרס 6רוכס סויקו ורטסכ וספכ תו
 סֶכ .סיכימס .תוכיסו * וכרכזט ספועס םפכ 6יסו * כו

 תוהראהו

 שי"

 ןוט6רכ לולטס לכטב = תוללככס תויכוטלפלס עורוכס |
 םופינמב סלכ סיכימק לכ תוימכעו תוסמ וכ 86
 .רדסכ ורכד ךיסמס ןכ רח *  76מ סכוסמו סליעמ
 קברדמ = * 6רוכסמ לכטס תגרדמו ורמב קונרד
 רפוכמ לכה * וכו ספכסמ עכטס תגרדמוילכטסמ םפכס
 = *ןומ6רס ךרדס 326 וככקכס .סממו וכסענס סכמ
 שטכסמ עבטס .תגרדמו כל יולר סז וככרד יפל סכמש
 ןכ רס6 רזוס ופויס סעו = * ומרכז ילנכס עכטס לע
 וכרע ת6 ךירפסל ספ יכ סז ןי6 * יללככ עבטס רוכומ
 סופוסופיפס ולכו רככו * סנוט6רס הסנססכ לומ 56

 :קקסס וסרקו ינפלק .תוסנטס יפס ןיכע סירכוכס
 פל סע קמכסמ סכוכקו תילכס תיכטסו *  תיעכט
 תוטוכ6ס תעידיו רטט סעו = *הלעמל סזכ וכרכוס
 ןיכו סדלכ תינכסס םפכק ןוב לידכסל וס .תוקנסו
 סנלדמב וזו קכוינע עיקש סגרדמכ וזס * קופלכס םפכס
 ךכד סי סלושו *רומלכ סכרעכ 76מ סקוספ תיסוכמ
 ופ לע רכסס .םכוכ ר6בל סזמו סומ כוט סיפיכסב רסי
 שיק .םיפלכ םפכ 156 פשרקכס סליעס םפכס ןתטס
 ןופספס .סוק סלועק לע סנוממס ועכע 5עופס לכטק
 יכימ לכ סומיכ ובו * כ יס רפסס תמיתסכ רוכויט ומכ
 וכמשכ זמר סונו * 6 וכ ןוסלרכ וברסיכס ומכ תופכמבְס
 :(כיס סמב'וקסרקי רס6 ועפ קוו סיכימס .תוביסו
 < ."כוילעה ינלככס לכ וללכוי לכס קנרדמנו "יללכ לכט
 תופונ6ק תעירי) - * קוספככ לכ ולנכוי ספכס קנרדמבו
 .יטפכ רכוק סמכ רמסמ רז "יס רוכויט סמ לוס תוקל(ו
 סנעסו תונפק רלטו לעופס לכפס ןמ 15 ךספכ ןמ
 תמיפסב ריכוי רסס 36 ומרט רמכ ו6 = "סנוט(רב
 5עופס .לכסס וכלנ5 סקמ בורקסו ורט6כ 3כ יס רעסס

 קסכ ב 66 כ מפ



 .רמאמ | הרוה* לוק
 3כטס ןכ רק! * ןותחתס סוס ס)ועס ניסכמ 6וס יש
 תויעכטס תוחכס ןכ רק(ו *  םפכס ןכ "קץ יכ6פויסש
 ורכע ידמ "וכו פכס עו לטקקסםיו + בע רי וכ)
 ."תככומ סלק 90 וטפכס .תועכפס יקפס 3בורכז -ע

 4 | וו יו יי" : .
 בו = ןמוס  ישימח
 םוככ%:טסו ודרפכס ומס ריינו ס)ספ יכ סלע בוקכס
 רז ולסכ .* וכו סמ דינותו : "וכו קופקסק ןכ לקו
 *םוכוככוופמ0 תודלות רפול סכור תוניעומס פולו תס
 .ץיכו וכיב לידבסל יל5כ:6ס רטפשי'ופו לנכס !כשס רועב

 תשס ןפו6 30כ5 כש:* טל
 ןימקכ .לעפס : 26 סכס ןש
 סלשי קזט רע6ו * קו לכסושש
 לס6כ ) יכ סטנרסס םכמ
 ( פוס 'פסב ףומולופס רכד
 וטוח'וכעב יס יסוכש עודי 5כ
 :י עדמ לכ ופכות וכעע 6 רב
 םפכס תפוז לכת יכ'מ%ס סמ
 רמפעכ 610 * סלוכ קרברוס
 'פ סלות ידוסי קכ סכקלש
 י[םטכס פרוכ 6יס סערספ 7
 65 ככ תעד לב סכע6 יב
 בכת ךיש ךלוסו ר6בטו בוט
 םבילסס ןמ סתרוכ = פנס
 5ע ס(רת'לס(כ | :ור[ב
 ממול סנוכ = * "וכו סמנע
 טיכמכ סעכעב ףיקפפ רפב
 טריו סליפמ ספירי)קפס%ב
 רעופס ירוניכ שש סע סב
 קפתקטמס ספנלסס [(יִס
 : "ומסרכ סכ רפס ס) עמל כוט

 שפנה תאז סכקק .לככו ₪5 ( לבקתש שיו )
 לע קרארת רשאכ שגרהה ןמ קרלוע תרבדמה
 שמתשהל רמושה .ירוציב שיש זרמ ץרמעע
 ףתתשמ םהה ורוצה אעמתו יבשחמהו ירעיב
 : 'ריבבתב םידרפנו תוינבתב טתעק סע םתצק
 תוימצע תורוצ םהה תוינבתה ןמו = * תורחא
 טתוא תררסמו םתוא תקלחמ איהו תוירקמו
 תודגסהו לדבחהו םינימהו םיגוסה תשדחמו
 תישקה זרבכרה םביכרת .רחאו םירקמהו
 לכשה רזעב תודרותה תולעות םהמ רילותו
 'נושאר תרזענ איה םאו םתוא ךמוסה 'ללכה
 :ףויצב הילא הכירע הנניא סישגרהה תוחכב
 םישקהה תבכרהבו המצעב םינינעה קרדא
 * רויעה תעב אלו תומאה תעב קל םחמ
 המ ןאכב םיגישמ ,םיישגרהה תוחכה רשאכו

 תשרכשה תוחכה ןכ שגרומה ןמ סישיגרמש
 -* הב קבדתההו רמוההמ הרועה תששפהב
 ומכ = יומצעב לעפי אל שיגרמה חבש אלא
 עינמה חכה לא ךרטצי לכאירברמה לעפיש
 :וילא תורועה םיעיגמה םייעעמאה רזעו

 רכס סד6כ 'כקכס יכטסמס
 10לקס ו6* וכרכזס ומכ יטרפ
 וטיטפסל לכטס טפסמ יכיללכ
 'ויכוימלס 'ורונס ןמ סיללכס
 וטכ | סקוללככ סניפסלו
 גיטסמ סיטוחק וטפשמ 6וסס
 46 = * סקויטרפב סיכויכעס
 לעופס לכעס %6 וכ ןווכ
 ןכו = יוס רכוט ללככס
 ףככו ןכ רק6 ולמ5 .סרוו

 פנקכ יככדס כס םילכי
 לכטכ וקבדתסמ  סיסכלס
 וכרכוי םוריפכ) * וכו לכה
 פע סופרקו ולמקכ דוע
 ג'וכו ףדככ ילכט סכע 'וינמ
 * לכו תרזעב (יס סו
 % "פ ןוט6רב סרועס רכדכ
 !פמתסו 65 םילכסס גטססש
 :69ו ףוג קסעמ 61 םוססב
 סכמ6סמ * וכו לגל (לו די
 "יג כטס ווכס תעכ ןכויס יול

 8 "ינטוטס סיכימעס סורעסכפ
 .טמתססס ךלוכל שוק סט טופ סעו * רופכ תופגלועקמ
 ךרדק לע תוקסעתס לכ ססמ קול .ט6 יכטקמסו ירכיכ
 ירוכיק מ כי ןוימלס 6וסש ילכיק יכ -סלעמל רכטמס
 כ סוס יכ 206 וסררכי וכטקמסויאחוטעס םוחס וקש
 סרתיטיופר רכד לעו פקוביפ יופכ לכד לע ןלו טפופ
 :סופסו ולמשכ ךומסכ סו עפ דופ ריכזו = = *ובטמ
 ומס עכטלכ .פורייטנמס םויכפולס תורוכק סילוז5רמ

 ספיקפסכ וולס טפכס *'זכו סטפ תורוכס (כמפו ובל
 סע סקנק ףפקפמ סתופ (נמפ .ץולכמס םורוכס לע
 ןכל .דנכו ןכמ סדש ןוגכ תוכוכתו .פויככפב' סלק
 עורק פומוכפו תויככפכ סידרפכו ןכולכ סיפ>קסמ
 תרדסמו סקופ .קקפקע (יקו = : קופפסו ןכולסןונכ
 סקנקט סינפוכס סעקסכ וס לולפסו ו ₪
 .קטדקמו ורפפכ ךועסכ ריכזי רטס טסו סלק תנו סנע
 סירכזועס .קורטלמ סרסעכ ץוס סבו = * "וכו סינוסמ
 | ססיקוכרעמל סורדסו סוקלק 95% קלעמל
 סכ * וכו .טליכרת רקו : סילק רפקו סע סקמ

 ב

 \ ןמויכע רודס = ןמוכ 5 לבא שה |
 סכשנמס יפוסס ידי לע 1 יכ * 3פפס 56 סכס ןץ תלכ
 פעכ 55 = :ךומסכ ורוסיכ לע ףיסויט ועכו * פרמבכ
 "כבד תכוכפ בטס ל ססוופמ פוס קוקס יזכו תומס
 * טקיסס זע וככ סכםק סו עילי) * קסוט וס לס ךרמקכ
 ךלמ6כ רכד לס ותוסמ'נטס ? םפייקמ 9וק רויכס סכמל
 = וקכס רפסכו : רדבס 'ע וסב סלפי סזו רבדע יס סדק
 "כמ .פוספכ ךכרעב סזס ןיכעס סרוס = 'וכו סימיגרעס
 יקו\כטושסורוכס לומ ל םוילכטס וסכס ךרע וכירעס
 - ןקכדתססו :וטקומס ורוכס לוט ל ייפנרסס תוסכס ךרעכ
 םכמומב לכסס קכדמי רס6 וקכדפסס סמ לע סו מ0"סכ
 י:ןכו טיגרמס סכפ ('ל :5כימ ועכ רח רכרל ויסי 'סיכשו
 מכס ולעשב פומדס 50 טעימ ילויכע תומד סכרס רסק
 וכויכונמ סופ'בדמס ל פוס ומס ומכעב לעפי 65 םיגרעס
 "ויככ .סיטבכסס .תוסכל ךירכ ופויס ימלכ  סלעמל
 < פוכח | *'וכו סופקסס .תככרסכו ויטנעכ סוכייכעס סל
 %'וכו טיכמס סכס 6 ךכטכי 536 : ךומסב דוע וכרכוי
 0 % עומסל רכגו וסכס רש םסוזס (וס פיקס חכס



 טסו = ןמס - ישיפח רמאמ תדוהי לוק =
 שלו .כה6ו 06 רמפוו םיפפוב .סיפכע סל סיכיו סקמ = ןונכ 156 ורונס סיעינמס סויענמ(סו ' תנפס 6
 16 קורס 46 םסומס פרוכ ליכוקל יעכמ6 וסט ריו(
 טסומונס סרוכ ליכוסל יעכמ6 6וקמ רסכסו *  עזטס 6

 ץוק סיטוספ לכ ויס ססמ 65 .* רממכו רויככ [רסו
 וק6רכס יטעס לכטסו * םע * סוס לכ ססמ בכרפיו לכל

 ספעמ) .סכוסמ סמ לע רופיבס סילטסל רז * וכו רסטעמ = וטגעכ .ליכשמ .ליכשאק 36 ': (כויכו םוטמס טוס 6
 ךירכ .יתלכ וס יכ = *'וכז
 ץ וסיציכי םויכוימלס ולומפ
 56 רככ פכיו .ליפוס סקנסש
 וכוט .וליכ 16 ןסו * לעפְס
 יעכומ(ל ותל כטסכ ךרטני 5
 * רכו .ומכע ליכסמו : לב
 עתמ6ו = סלעמל 3
 : סמגע 5 םפכס תורייטנש
 *'וכו קלוז לעפכ לכטס יו
 ןוט6רכ "לופס רבל/רסס וש
 סל(ס יכ עד ולמ(כ זס ּפ
 (וק רכד  לכשיט  סדוק
 רכד ליכטיסכז < סככ ליכממ
 ליכטססכ .רמ6ק ול6כ 'דס6
 ןיפ6 זומרס ןליפק סז פרו
 ולס רמסטמ וקרוכ וטיספסז
 סוס סטספומ סלוכס רוינ)
 6015 | *לכסק לעפ וס
 רטס לכטסו * !עפכ ליכסא
 תרוכ 6וס לעפב וליב סב
 ולכסכ רטל 'טספומס 60
 תפוז רכד :לכטק 6 :יּכ

 ומעע ריכשמו ומעעב חיכשמ ליכשמה לבא
 שינרמה חכה כ רמאנ ןכ לעו העריש תעב
 לעפב לכשה ןיאו * לעופ דיכשמהו לעפתמ
 םעעב תוטשפומה תולכשומה תרזע .תלוז
 לעפב לכשהש רמאנ ןכלו = * חכב לכשה
 תודחוימה תוחכה ןמז + דחי לכ שומו ליכשמ
 קובכרהב דהאה הבדיז ברח דחאיש לכשל
 והשעמ זחוארנש יפ לע ףאו דכשהו הכתההו
 קרבשחמבו ןויעב תושקהה תבכרזרב ןמזב
 טעע ךא ןמזכ תי'לתנ קדנזא תדלותל ותנכה

 תרבדמה שפנזרו ןמזקרמ םמורמ
 התלועפ תארקנ ומכחה לא הריבקמ איהשב
 ( רובג'ו ) זרליבקמ איקד רשאכו ינזיע לכש
 תתגרקנ | םילמקרבקר : תוחכקד. ככל וכ
 * יטעמ לכש תארקנו זרגהנזד זרתלועפ
 םישנאתר תעקב יהבדה חכה ילצ* רבכל
 והממוריש זדמב יללכהד רכשב וקבדתקרמ
 וילע רוסיו  ןויעזרו זרשקתרב שמתשהמ
 ותרוגס :פגרקתו קדאובנכ .דומלב תרוטקד
 * שדקחד חוה  פצרקת) קרשודק .תתוז

 יתפוממז

 תפוענ | (יס .ס6ו ורמסב

 סייקנרֶקְס וסככ סכוט(ר <

 לוויככ סֶסיל6 סכילכ סככי6
 סמכעב | סיכויכע<  ט

 :'וכו סיטקסס ככל
 %לקב סככי דלופל וקככס
 62 טטסכייכ = *'וכו ןמוב
 ףרסכ רושיו ץוני ץכ(ס ע
 וקוכמ דעו שמס סרזמע ןיע
 3וכג %6ועינסכ לכטס ןכ
 םמסס קפככ 6וס 650 לעפס
 ףלכסומ .ליכטסל ופרוכנב
 5עב רכדכ טקפמ .סוטקתפ
 :ותומ6רב ספ רעט סדיקעט
 * "וכו קלבדמס טפכסו
 וכויעל לכטס ןכע קלק
 לבויכעס קנסתס יפכיסעמלו
 ת6 טוכ שוק ססיל6 6
 יעבט לוכטסל ס2  וטפכ
 לפ6כ םייסלכקה סילכלט

 וסטעמ ביטסל ס6 *סעק
 + תוירמסס ויתוחכ תעכססב

 וה ₪ רב 5 רבב סכש :"פסמומק קכרש
 * טטפומס נישה תרוכ וס לכסומס רכדס יכ ךל רכט
 תרוכו לכמה סירכד .יכס וכולו לעפב סוסס 'כפס 6וס)
 סמ תלוז רכד 5פפכ לכפס ץישיכ .קלכפומס כוש
 סטטפזסז ןלישק פלוכ סלכטוס ופ רט6 לכדסו "לכטופ
 זכ קפס לכ 3עפכ סוסס לכטס סוק ליכטמס 6
 לפס רכד :עפכ לכטק יו * וזכע 6וס ולעפ לכט 9
 סנסקס יס !קוסמו לכטס קתמ6 יכ רס6 רבד ו'עעפ
 ןוכעה תורוספ קרפק ףוט דע רעשעס ריסלס ספז - ןכ)
 גכללס 03 + וקכעכ דח%רבד סק ליכטמסו-לכססס סופ
 ' וכו ברס דס(יט =: ' "פ 6 6ק .סז לע רוסכ ףיפופ
 פכמס ןוגכ ללכס- 6 סיטרפס ביטסב (יס-סככְרספ
 6וס סוו ןוסק .3לכ 56 סיכימסו .* ןיס לכ 56 סיטי6ס
 ל ללכס דירפסכ סזךפס יס סכתססו -כרט דוס*
 56 .סימיעסז = "סימינזק- %6 גוסס תכקס ןוגכ ויטלפ
 ןיכעכ גזים ריכזיפ סע 56 ןווכט יל כורקסז *'םסיטרפ
 בירי סי קוככרוטס ךיפי לכמקש סעכר0ס'תודומיש

 מול ספור וכו סילמי סככז
 סיסק ותמלנסו לעופס לכשכ וקכלקס דכע םילגיט
 = "וכו ספקסב פעקטקמ וסממוריס יקפ6 סמ עפמ ןיכעב
 יפומלס סעט טכוכס *  וכו דומלפ-סילוטס וולעמ רוסי
 * ןויעסו ספקסס רוט יג עמ רוסי יישומכק שוסס
 שש דומככ טס רסלו סנעמל .ולמ6 עב .סז ירסז
 :[וסי סוס דומנס  ןכו = י'וכז תמוטללס- פול כטומס
 סוקכ 05עב סוכ (כויכ לעו * סרוש קפוזכ וינע עפסופס
 וכקל פפכס קו ךרטנפ- 69 סיכויעס יכו6מ רפסכ
 פכס ךרטנפס ומכ- תומדקסז+ סיפקיסכ  ועיריס
 טיטיסכק טס טכמ(סייעדמס סיסקסס יכ תיפומוליפס
 ףקינונו תלסקב סד65 ןכקיפכו סרססס םפכה ילעבל
 ניו סיטקיס 6 ךרטני 65 סמולט סשילכ ול סיסתמ
 שו סכסו םפכפ סירויונמ סק ו36כ סיילכמס סיכיינעס
 60 .ןטכ .סוונכטק סיטקיסק 55 ךלטנת 65 ס6ירכס
 טעעו ומר טעמ סל ץיפסי לכ6 = * סיכ65מס וכרטכי
 טנועק ביסכיט ידכ ס0ילכס.ק0] סיפסעס ס סיסי פוהיפ

 י* סקוענעלב ו



 תרוהי לוק
 ףוסוליפס 26 סזס תעדק סדק רככו * 3ע * סת'עטמ(ב
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 וי וקכס קזק טסנקע קלק
 ןוונסע .קלסו .* סטנ לוספ
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 ".בקלמפפ רפשיעכט תורוכ סיס קכק ורמ6 12 רוסיכש
 מל תודוסוס ר0שו סיעה יּכ
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 וכרְכז רככ * וכו ורוכס סיכוט(רס סילכו = :וכוכ*
 תויכוימדס 'ןלוככ 6וס ערבדקס םפכס תוקסעקס רעם
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 ןכופ תורה שוש 6
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 ךפככמ סע ךול6 לתוי )ודב ץמוד לע יעל סרטתמ
 חופפ 16 סקל סביתכב לכפסת ו5 = "וקפולכ ןיועפ
 טי 63 ותעפ5 ךתופר סירכפו וביפסל ךסככ ןיפ קל
 ןכ סג ספקי לכ6 יטכפ ויע !כוק 03 רפפ קו \ע ךפול
 סו ס6רת 63) ךפו6ל םלסיו וקגיסתט ךסככש סמל
 * סקלעטסו סטכפק תגלעס סרוק וניסקל לוכי תייסש
 ןוינעכ .וכויגע תומכסס ןמ סמכסכ ןוישמ לכ (כמי ןכפ
 ויכויעל לכ םירטיו סכטסמס קכרי ס5 יכ סכטחעס
 ןיש-יכ וכיכסל וכרלט סע וליפ6 16 ןיכי כו 3סכפ
 (יכויכו * לס ןיבע ןיכעס סזכ סלכ תויפו ג תוקכש
 ך6 | יכע "וכו תויפכפס-תונטקכ ךכ סרקי סו
 לש65כ קרכלטס פפנס קוחפקס וכרמ6 שתו 6
 -וכנכ6 ןיכעס 326 = * סתנטס סכמ קוק עד גט
 סמכ רכפקס ספ 6וק ימוכ6ס לכט5 סרוקס סזק לוכ כמ
 :סחו ו ןפכפ 6 ותטסכ 16יכ ותלכטס לוכנ רכועש
 - * קפגפ וקפספס דיס סעכ ך6 "כיס ןילטוכ ול סיסש

 ףמאמ

 זונממ קזח עדמ גישתרשא לכ קזחתת לבא
 שפנה גישי אלו ףונה גישי ןקוזה יכ הזמו
 ףונהנ זרנט םישמחהידחא .קזתתת :לבקנ
 תולעב .ףוגתר. תולועפש ?רזמו זרריריב
 תילכת תורעב יתרב שפה תורועפו תילכת

 | פי | ןמיס וטימח
 |  :ףשומ ל יכ לטוי לו לופו 6) קזמק ?כסועס ןמ ספק
 |  <סטמממ סע ליכססל יטיטפ ופרוכבב סכ ףיסוספ ולי
 :םויימטגס תוסכס לע סער וכלכטרי סוכו < < * ונקמ
 פל סויקנפס לוכב סירכוע יתלכס סיגטומס לכל סנ רש%

 .ספוטכב סונסס גסומכ סחכ
 ס6כ יכ  *ונממ קופל
 650 תיכ נול ,וכיכיעב
 |  יפסכ| תחכמוממ] קרכ סרו(
 :6\0-:ןו6ס.תיכ. יפלכ וכימפ
 | סע וןופ6רס סנוכ רוְכ
 | = קוב סווקתמ זו סז תויס
 | 8 "ןי6ָןכ ימע6 'וכפנטס

 | .תעכ דומעל קלוכי סלע << =
 = 8 ןוס6לס וכמי ןיעס כוס דע .יכמס תנטק לע סה
 | :טקוי לכטומ רמש ולסכ קנמ קוס ורק6 סיסי סכסו
 | = = |" םגיטק) סאנמק ףככ רז תולכסוקס רפי קוס
 .טימוקסלמ רפסמ ןופרב ןכ יג) ר סכססןוטל סזכךכ סו
 פוגיטמפ .פוסכב סלרורכב = * יכס קרפ ןוס6ל רטט
 * סנפסס סע סמ תו)עפס פו פפקמ סספ תויכלויַה
 וכזמ סוס רחש םסומ 56 קו טפושמ וכיטכ רט6כ תזלו
 וכוטכס לט6כ לפמקו * ותתמש לע וגיטסל דיפ לכוכ 3
 | :וקו6 .יפקל לכוכ 5 רק6 פפומ 36 וכמט וכייטכו ספ
 .סס ויוחפ הוו * סיפופס רסק ןיכעס ןכו * ותתמ6 לע
 סוושו קמ ןפושב יכלויס לוכק וסולכקימ סמ סלכק לכמ
 .( תולכטס סככסס למול סגול ) וכב 056 סככסס וכ
 56 קומע לכפומע וכיטכ רכס וככוכר סו ךפסכ 6וס
 סמ סו סכס .* רוי תולקכ וסגיפכ כס וכ לק לכמומ
 .* תוכ6לויס ותלכ .שיס סככקס תשוס וכעמ ס6ריט בסיס
 | >נכלרס רכד (וק וכו ףונס גיסי ןקוזקיכ סזמו : לע
 | = פככסס תשוב קשרו רככ לזו 25000 ויתומסלמ רפסב
 תסנפ תעכ סקנטס קוחתמ רככס יפל תל דבכ 6יסט
 תי ולוס) * סכקוק עב למול ספור םיירמסק סולכס
 | = שוקק .קעכ םולק רוי סל (םוכס סרכקכ סיס תיכוללויט
 | = וטכ יכ לסמסו * ספלופפ ש)חקס סזט בייוקמ סיס
 = ;[6זכ .םויוסי ןכו6סוכ מסכספ ןקוכ סלי קורס תכקס
 | ףססכמכ ןוכצס סו 96: * תיכ6לויס קפיס טס סככסק
 | וסט סרי סובו קוס רוי ןקוס לכמס לקול סנול ךפקכ
 | .ולועפט סומו * בע * לַבְכ סככסס מז סיסתס וכ
 .סכ ופויספ לכגועו סוסר רכד סלול ןיע ילספ 'וכו ונס
 .(פוקכס ר6ס לכ ןכו סייטרפ סירכד קנס דסוימ יטרפ
 \ , :פומעכ ותלכ ןספ פלכפמס ספכה 'ולועפמ ץוס תויספכס
 | :9פ6 תונכסומס .תורוכס .תולכופל .סטק ןיש-.וכ קינכמ
 |  .ףקופלק ןילעק 'מ6עכו,* גיטסלו ףיקסל סקלכפס קקט

 תורוצה יּכ



 20 ו  יווע

 רמשמ | הדוחי לוק
 * 'וכו רקס ןיש ןיככ כ5 כקורו קטועל ץרלו סורל סימפ
 קוריק דקולפכ רקס ימי כל 3יכיס סיזס כ לכלכיפ
 זמ לע תפסרמ סמכס סול לע סוכ יפככ וככוסיס ב
 סכססמ ץר6 יכקכ ופיקוק ןדע ילסכו .פוקוכמפ

 שערו >די מיס | ישימח
 :םמ "כ יס ונרכזלככו * יו ד ים סזכו קכ יס יפיברכו

 * לעומס לכטס וסיכמ \ע 'ד 'פ יכטב סרומס בסכס |
 םסכ\ דוטעי : ןשככ רכס לס וכרד ףלסקמ ךרד סוסו
 1עופכ לכטס סנרדמ יכ וכרבד רטק רכדס ?וס * וכו

 סנטק רוק תוינפ .סכסופ
 * וכו פורונס יכ * ₪6 ףככ
 ץפקפל ךככל סע סיִי'ןפ
 לכוי סככ'9 יכ סכומס 5ע
 תוליעפס .ולח6- קמ6תֶקפ
 תינכת תולעב יקלכ סעכְמ
 סכ תופנמכס ימימ ירטמ

 ןוכע .ןיסו | עינכמ .ילעב
 ו6כקכס 'רוכ ס6 יכ לכסועמ
 קול סרקפ ומכ ץטמפועמ

 תילכת לעפכ יתלככ יכרש
 תורוככ סלי תווכסוּב

 סיכ:מ סיכפל וכ ססדכ;ש

 לי6קל ויכוימדס םורוכס 6 |
 סתורכר3עָק) סכיכפ רכט ל  ריטפטמהו תוירפסמהו תויסדנהה תורוצה יב
 * \עפכ תונכסומ ןסויס דע = תואיצמ לע היארתו " תירכת תולעב יתרב
 םטמכרו6 קגרדחכ 5יק 555  שפבל דומעי םימשנהמ לדבב ילכש סצע
 רס6 סישרמלו ץר6כ ראמס ץרררבבשכ שפנהשו *  תוארל רואה דמעמ
 ןותפ שפנהש שטהוב דחאתת םימשנזרמ
 ןויסנב היהיש המ יכ ןויסנב הֶל יוז תיעדמ
 סדאה רוזגי אל יכ רומג רזוג וילע ןירזוג ןיא
 חטאב רינזא ץיבי קר םדא לכ יכ רומג רזוג
 שינרמ | לכו שיגרמ םרפ< לכ יכ רוזג'
 קלחהמ בר רתוי לכזרשו סעע יח לכו יח
 ונתנמאהש תונושארח תודכשומהמ הז תלוזו
 דוברב ררבתת ק40  תועדקר רתיבב

 םי6רכ וטסו' ודנכ סנוכמ =
 סלדנכטב סמכקשו :לעפכ
 7 "ס ףיס וכאלכ * וכו

 ןפוכ סישרוק  סיפוסולפסו
 לעופס לכסס 26יכ קנרדומס
 סיקלק ירס6 ךפלמ וקומיסיו
 'קכדכ סד6 יככ ילכסרשלכו
 מפרמפסו סכדע ןנ וס וב

 ןיסכסל לכפס לכוי סיכוש
 יכ תינכק ןי6 דע סנייכע
 * עדוככ למס 'לוזכ ולכטוי קר עפב םינשכ סכיש
 * תינכפ ןיל דע לכפכ וכרתי תויירפסמס פורונס מ
 יכ תייטפסעס .סכוכמס ילעכ פורוכ ןקס ויטפסמס ןכמ
 בולמ תינכפ ןי6 דע סק סיילנלנכ סיפרעסס וכ
 ןופ6רכ וכייכע .וכמדקס רככו = 1 ים עמל רכזומב
 יפכ סקכוכפמ לע סידסויפס סיטפשמס סככ *'6"ם
 * בולק ילכת ןי95 סק סליל: ןוילסס קעב סכרש
 נכלרס ירכד יפ 3ע סירכדס ור6בתיס יל כורקספ
 רניטמק וסכב ספרי רככ לזו בפ 5 +מ ויתומסלמ רעסב
 יפ תילכת לעכ יקנכס יוכל וניסי 60 תויכ6לויקב
 ופופ סלכק דנמ יטרפ וכק וסולכקיס ספ ולכקיססש
 עככס סו גיטי רככ ספולס סכספ סקסו * יכל ויס לוב
 926 סכומפס וזכו סטסס סזכ 610 רט6 ס%לכס סזכ 6

 ןפוסכ יכפלויס לוכס וקכו6 לכקמ 6וקס יפל ס6רכס סזמ
 סטול סנפסס ת6ז וקו6רכ סמסרכ רככפ רול סכור סמ
 לכ נומ סטסכ ול ס6רכס סיסיס סז יכפמ ביווסמ סיִסו סש
 סז גיטי לכס טלפומב עככס גיסי 6לו קלכבומ סכומתכפ
 טפסמ טפוס קשנקב סככסס ק6ו סמו = * עבנס
 סיר נסו קונלוככ םורזנכ גיטס 6 יכ 'תילכת יקב
 לעב יקלב יוכל לע יטפשמ 6וק ססמ דס% לכ 6

 * )לככב ימ6לו'סס לכמסט סזמ סלרי כ6 סכס פילכש
 וכי = * וכו לדכב ינכט סכע תושיכמ לע סישרסו :כ'ע
 רס(כ לעופס לכסס סט (כמכ לע .קפומ ףיכס) סיושפ
 7 יס ןופ6רכ רכזוקכ וקעיסו:(כיס '] סעטע סכזמ

 יש טפנסס ףוס : קיסנכס סאנ
 סי6רס ליס ו * וכו סיעדמ

 ספרוכנו ספקס ססטעו = * לעופס לכםס סוזינמ לע
 עוכוט6רס ולכסומכ וכספכב (כזכס קופ לע דמועו סכומ
 סו ןישו = * סייקו רורכ וכלכ0 ןקתקסס ןכיל6 תוכורקסו
 לסט * ןרוריכ לע וכפוס דיפו רט6 דכלכ ןויסכס רכמ
 ןי6 ןויסנס ךרדמ וכל סיעדוכס סירכדס יכ יור וכסכ6
 סרזנ ססילע רוזנל סר לכויס ןפוסכ ספי סנוע ןרוליב
 לכס וכרט6 ןועכו * "ייקו ןוככ סז וס יכ רמול תטנסומ
 סז ךרד לע וככ סמלסכ וקפודי רסס ויכו6 עיכי ל 6
 סעו6 ועיכיטוטכ סע כיט יסד6 וניר 65 ספועמס דנמ
 בורכ טופסס ךרדמט קויס סעו * דרפכ סוסכ סל רט
 %ע ופכשק רטפס סיק"ממ ץ/6כומס וז ברזגלוכיכמ''דפס
 זנרמ6 ןכ 6% = סטדמ 561 סד(טללנקב דס6 ןפו6
 רוז גי 196 לע יכ וכו יס םיברמ לכסו םינרמ סד6 לכס
 בר .רעוי 5וס לכסט ןכו = י קמייק קכורכ סרזב לכשק
 זכטפבפ ס-ק 5 רכל ןויסכ סכמויס 196 * 'וכו קלקסמ
 עעכס יקָלכ ןויסככ | * ןפקמ6 עויסרכסכ עונקמ
 ןויקנכ עלוז רס6 סוקממ ןכ סו וכככז רט6סיכופק
 סנוק6כ קעד סדר דמלמס ףיק * וכלכל סרוריב קלוש
 לנסס כס פל דכל רספש סיס יכ םפס'קפוכמ יפלב
 וקלכ תויס) יכ = *םירסזכס ןויסנס יכיע יכס .ןיב
 רכנקס 05 סנו סדסכ יפגע יתלכ רכד סיכו6ק עכס
 לפכ .םימוכפכ ופרוכמ סרכסכ תבסמכוכ קלוגס וקויס
 סד6ק קניקכ רסס: ןפוס \ע 6כמי ץמס סונמבכ וכוינעב
 + סיס טנרסכ סכמ6 * פכק םלסכ סוכ ןויפכק פכו

 ממ 1 67 6 ₪



 תדוהי לוק
 סילכל סתויס) רורכו .סייק ןויסכקי וכו טיגלמס ץויסו
 ךסמכ ןכ ירט6 סבימ לככ .ונמס) סוימרכס .סייקנע
 תויכטומב רורובספ תעד לע סלעי ס6: תולוסכ רכס

 ישימח רמאמ
 ₪ וו 7 0 /

 . ע. ןמיס
 טעידו כמ וס לומל לכ יכ וכעדי לכו * תוקזיזה
 וכממ לסל יעבט סכ-וככ טיס רוש רז ןכ לע \* קמדוק
 טופס .גיטסכ יכ לכטסו םוסס 6וסו תולכסוטס ווקפי
 סו יסיקפועה ךרדכ דולס סכש וכליב סלעי סב , ונטקס ןכו * רכוזב ומוטיל רססיורפ[ ןוממ יטרפ סויש

 וכ קכןמ<הט ורק ווי ומיש
 רכזת. 5 פועל לוריבכ
 סיקי ₪ סו < : ו
 ןיכעס לפשע קיס :.ןכ
 בתכס ספסוכ סל" +
 לפסק | ןופ6לכ :ףוסוליפמ
 סופפוסס | ןישמ פומה
 סכול קילכק  ןיפל סיכה
 .תפומכ ןיכע תמ6פיס מופ
 לע ןכו פפומ 9וקס. פול
 פרכסב 336 + פילכמ 3
 3:5 סדיטע סמ סיסמ
 רבקקס ןס וכופ6ל תולכמוש
 סל סלעמפ ןי6ט עילם
 ילכ:יעכוט  סכמ וככ סטו

 המ  ןינעה לשלתשמ היה ןכ חיהי אל םאז
 תוריצאמ טה ןכ םאו תילכת 1 ןיאש
 ובש קדמ לכו תרבדמה שפנב קברה תיחלא
 אזה ומכעכ כ ( הנה ותומעעב ) תיידכש חרוש
 ותומצעב רמוע ךפצ סשגתמ יתרב םעע
 הל קריהיו הד תומלש קררועל שפנה רויצו
 לבפ4 !לכשה חרזה םעעב תוקברתהה הב
 ףונה .תדרש קנוהה תוקבדתההמ ו
 קורא. םימתה תוקברתהה תמאתה אד הגה
 ענומ ץ!א יכ ףוגה תוחכ לכ לועיגו סואימב
 דךרפתשכו ףוגה תלוז וב תוקבדתההמ קרל
 קריהש קדממ תלועיב קריונפ ראשטת ונממ
 סצעב תקבדתמ דספהקד ןמ 1ל רשפת+
 ןוילעקר סלועב ץרנוכמזר רבכנזר קרזה

 6וקק ןימס .יטרפב וקנפס
 ויסכס וספו סעפ רסל סעפ
 כ ןולכז קוו וכייכש ןיסש
 ילס6 רבדב תוכר סיפעפ

 :3עופס לכפס וו '* ומכעב
 סעטמ ) ותעד יפל וסט
 שוטכ .םכ (.ויטרפמ ינודב
 כרכוס ומכ תיטוכו6ס טפכב

 וכס ת6 עיטפמ סלעמל
 פכדס לע :תוללככ  רזוצש
 ינוע ןויפכק סלק 706 וס
 פט רבסס לכוס סע וסזע
 כד .ךירכסו קיפסמ ןויסכס
 -:* נמוכס קנס סיסי רח6-
 !כטב סז ס\ק (וקסס 6

 65 סז תלוזכו | י לול
 לכ סעודי סוס וכל סתיה
 + תמדוק סעידו סכמ וכב סלי דומל לכו סעידי.לכ יב
 תילכק ןוספ קולסלתסמ ויס ספומס ךרדכ פונגידיסס68
 ןוכסש ןו6 ןוטשל ןיש סולו * סכופ6ל סעידי סט סתיס 5
 'קדוקס עידיס ןמ קקכוי שיק קרקקקמס סעידיקו לילה
 עו גרש וכלכסל (כמיט בייוקמו יור ךכיפלו *רומסב
 טופל ךרוכ ןיפמ ןטמפכ תומויק תוכוס6ר קונספס 6
 סעד לע רבסס ודילוס סומ+ = *ןרוליב לע .תפומ
 םפככ .קכד .תיק36 תופימ(ע וס ןכ סולם סיפוסוניפס
 תורכזכט פולכסועסרוהיב סלט .רעול סכול * תרָבְדְְה
 .לומלס 56 03 0 לכל ןויסכס 55 םקייתסל לכ 5
 רסס יקל ןיכעמ 5כ0כו עפטכ סיסיס כל ר0סכ "פפו
 "ולכטומס תש סעד םפכס ססלמויוכספכב סקבל ו
 ורקסב לדכב לכט ופויס קורכמו- *ותעפפס סכמ ןקס
 סופ ןיספ רמול סכוכ = וכו תולכמ סלוכ כמ סט לכו |

 סכמ סקו ומכעבמ סמל סמודס קל ותלוומ ץחוכ כד
 סכס .* תולכפ סרונ סדק טפככ סקיס (וסס קולינ(₪
 סטנקמיפלכ ינכט סנע וקכעכ סוס סג סיסיס יור
 רפמ ףוסב וטסכ בתכס סמךוכיע סכיזקקו = * כז
 קוכוט5ל0 תופכפומס סל קפסק סט קפס רט פומש
 סויה רול ןיל יב סרוקו * דועלב 6 עכטב וככ סט
 ןוש סניופלל קעמ סד55י9 נכ סירץוכמ ויס כל עכטכ
 סופרפכ ססכ סדוק לכד ךל ןיט יפל דומלכ'תווס לטופ

 תלוזו
 * :קלעמל, לכוומכ (כיס.

 .םפכסמ ורק6 לע סיפר יס 1% = * וכז טפכס רומז
 * )דככה ינכטס סנעב דחק סיימטנקמ קללבכסכ
 תומילס 6וס סרוכל ספכס רווכ 50 * סטפפמ קכ סכסז
 'ונכסומס תרוכ תטוז5עפב לכזה ןיס יכ סלקס ומכ סי
 סלנכ סס תולכטומט 1300 תויסכו * וכו תוטספועס
 ףיפומק ןקרפסב גבלס כקכמ ומכו לעופס לכסס םפכב
 ומקלכטס תוסגותו ליפוס סיסיסיופל כו * בי'פ סמ
 ועבמלב וכספכמ סיסיט ופ רשיו קילב: לקס וכ וכממ
 ינכטס (וסק.סנעכ  ?וקכלתס. *קולכמומס תולונס
 פיכוסל סכוכס  י'וכו סקיתעת ל56 = :סכוס רפ(ב
 סימסנקמ ספכס סלדככטב יתלוו ספטי 5 סוס'וקבלסש
 טמפ ןכ לע = * סימדוקס וירבדכ וקפכס קתיספומכ
 םיפוסופופק וקיכס לפ6 סזס תוקכדס .גופקל ךרלסש
 סקיפעמ סכמפ יכ תוירטסס תוולתס לכ לוענכ לוס
 פופ רוזבל יול סומו ףונס תדרט 6וסס קוקבדתסקמ
 ןויכוז'וכו םוסיעב 636 סימתס תוקכדפסס תנלקס לס
 56 יואכ ףוגס ס6 יכ ןכבוש קובדס וטלשמ עכומסמ
 * "וכו תלוכיכ סיוכפ רפסת וכממ ררפפ רט6כ יכ רעסכש
 ופויס סע גז 'פ ויתומסלמ רפסב גכללס כקב סו ןיעמש
 1/1 לעופס לכמכ סזק תוקכדס תורספ65 סיכסמ יקכ
 :לנכפומס והס6ל וינכפומ .קודסש רתוי ברקיס סמ לכ
 = סמונערפו וקסלנס סק'ס לעְופס לכטק פפככ רפל

 סיס

 "-ן קט ךרד לע 5דככ לעופ

 ומ



 ףמאמ | תרוחי לוק
 לע 'וכו קוס רקוי ג'סספ סעכ ונוכעתו ותקמס סיס
 ומ וכייסבוקניטכמ סמכ םוברעס סו רעשכ רבכו ור6
 ספכס .עככמ רס6 ייטעמס רועיפק סז ולכטוזק
 "רוברס ןמ וכ פנמכסותלועפב לכטס דדוכתיו קיזסכש

 הרע רי נו  ןשס ישימח
 < 6 םדקס 6 םיכילוטס מככסו סכיפסס ו סדוכמכ
 15 ןופ שוסק סוקמס 56 עיניטרס6 יכ ןווכמס סוקמס
 מלו לודב קרוטל וילע יסיו סמסככ ו6 קכופסכ ךרוכ
 זוסמ לס עיבסל לוכי היס 6 - סנסקבפ יפעסו לככ

 רפט 56 וסכילעכ 600 סמ
 סקינ6 15 ןיסו תוייברעס
 סז/ סיקיס שכ ללכ םקי
 יכ סוס רקס רפוי תוברעק

 156  וכקנפס .סיסת 6
 סקול וכיכס רט6 קולכסומש
 לקי .יטכו סדמתסכ וכייחּ
 וכלכטב רט6 סילכלס לכ
 תומס רס6 רט רכס יּפ
 :סזכ וכ5 סיס לס6 עכועס
 וכ טז רמקס דכמ וכויחב
 בעכמת :קס6 :םפכלפ :יכפמ

 סל פמפססכ לכטכ קנס

 ףוגב םא יכ והטעמ ץיא תוחכהמ הז תלוזו
 תרבדמה שפנה לבא ירכחר רספהב דבאיו
 :היתובל החקלו םהה ורועה סתוא הרייצ רבכ

 : םדקש ומכ
 םירבדל האור ינא | ורזוכה רמא ג'יפ

 ?יפוסוליפה הראה
 : םירבדה ראש לע רורבו קודקד ןורתי <
 יתויחש המ זהו = רבחה רמא לי יפ

 מ  ךילע דחפמ | =
 קרמל יכ םתועד לע שפנה תחונמו יותפהמ
 .תוירגרהה תומכחב תפומה סהמ ררבתנש

 ןוינההו

 תומגרסס ןכ 7 סתלוז וככס
 פק6 םווימטנק תוסכה]

 ₪5 .תולטומק ןסכ ונטוטט
 ףסו6 .םייקכ סס וכרטכי
 פכדס .לכ6ו .טפכנ לכטומק
 ןדורטי יכ ךפסכ (וכנ
 לע ותו6 .גיסקמ | ועיכמינ
 = סוקנדס דימקסלמו ומלסס
 לכס לעוכס לכטקסיפל וכ
 םסכסו סמ לד בכ יסכ טוטפ
 משק לע תזקכדס גיסק 05
 פמהכ תככתסמ :סתויסב
 סנממ לכ עומק רסלו

 דסירשסכט שלכס :תוחכמ
 ו סרקי 6 ופלועפכ לכטס דלוכקס תעב סנו תלועפכ
 />סקיל6 וקבטסמ סתטכ רס6ת רלכטומס ס6יכ דסי גיסיט
 לכ .גיסי תומכ רס6 סלו(ו \ *סדקס סמכ רפכתסס וב
 לות 06 לכ לעו * 3ע >"וכו וויסכ גיסקס פולכטומס
 סקס ירס )1 5 פ ל מ סירקעס לעכ קרמ6 3טב
 ךתו6 ךרד וסיככי סירעס טמס וכ סיס :תיכל סמו
 :תוכוזמסו סיבייכססו תוכוממס לכ תיכס 6 סירעסס
 "רמו לק6 :תיכב סלכ וככקתיו יכס 3עכ) סוכורכס
 .36 תוכוזטסו :סיכייכסס לכ וס .תוכס ןע וקנסקז
 .פכ ו6למקכס רס[ו רול יופרס רדס לככ וסיכיו סילדקס
 יותנרדמ ופכלקל לכ סיכויכקקו וכוטמק לכמ סילדפס
 :סייקל 6לו רכד תיבס 36 6יבסל סירעשס 50 וכרטכי 5
 לקוי סירעפס .קמיפס 26 :סיכייכקסו וכוטס כותב
 +םירדסכ '(וסס כוטס רמטכ קיסוס ידכ תיבָס 35 כוש
 :תוטנרסס לכ וגסוי רט6 סיטוק ססמק 3 טיפ סלק ןכז
 < ףףופמק טוסס 05 סלכ וסככוט רסלו = * סתועכמ(כ
 וולרט סמרפכ סולדסכ סיפנלומכ םילכדס לכ וק3חתל
 - יטקיו ליופרט סמ טקס סולכלק ןט קטלמס קכס קקי)
 .טיספיו ספומכעו :סתוללכ :סירכלס מ .לכפס סכק
 :עיניפ רסשו. " םיקכעס ןמ סילקטס . לידכוו סתויקנס
 סיטוסס 56 ךרטנת 65 .סילכדס ןמ סזכ תוללכס םפככ
 רס5 סיכעטס 36 תיבס ךרטכי 3ם רקכ תופגרסקז
 רתוי םוכעטס תומוקסס וזיבו.* כוט לכ סורדסק 6
 רתוי .תויטטבס .תוסבס קכיזע ןכ תוכוממס רומל כוש
 תנרדמב 'סק טפכל קוטגרסספ יפפ / פפכְ, % כוש

 /4\ וחוה
 א

 פמקק סע 09 םיפוככקסקק
 טופס לכטס סע קנדסל סנוכיו סייקכ קטוטפ כוטחו
 "קויסככ וסזו סמודס סע קכדתי סמודס יכ טומפס יקכס
 <וכווקכסמ הז קלוזו : כע יתמסס סתומלפו 'קור6ססו
 "יפמ'וסככ ול לכוררמ6כ ורופס %גלגפכ ובטמס סמל בש
 סיטכלכירכדה סכויס סוררמס דע'וכו סילכ ןוילכב לכ
 פרבדמכ רט תרכדמס  יפפכסמ סטמלס סמכ לס
 סרייכ רככ רבדמס טפכס ל26 = +: וכו לכסס ?יסט
 ולמסכ סלעמל רכוט תורונס טס "וכו ססס תורונס
 ענב .קורייטנמס תוימסורס םולוכק סיכוט6רס סילכו
 תטטפס 56 סקיתוכל ססקלו ורמפכ זמרו .י'וכו סומק
 עדלוקו סלרפהקו הנכרסס .56ו| רדסק מ לכטומק
 פט ןסירקעו ןסיתוכ5 ןס ןכ יכ קלעמ) רכוט סעכסס

 : סקס קולונס
 סם סיס "וכו דקפמ רקייסס ו

 לטו ורפסכ דקפ דקפ ספ יכ'כ יסכ א
 < סומע תורכוטס תועדל תיתפב קככיסט תלכומ ספכב וכל
 תפומס ססמ ררבחממ סמל יכ | < 'וכו סיועבטכ תועדמ
 וכרד .ך5ר65 "גיס :ועיכרבורַבַד סיס 056 לע וכו
 < * כו תילכת דע תוקלקודמ ססמ == וקפקכ םזופהה
 סכמ .לומנק 05 31 סרכד קוק דטכט קוק סעטה ךמו
 צּכ :םרכו סיקספ ופופ ו5) סלו לכפת יוכממ לוס ןובס
 הפס ופועל \ע םפכה תסוכלו יותפל סדיפקס תיק
 "ופפכ -.ווטעמב ותויס דכמ סמנקכ ףויזק ןמ וטלמי 5
 "נכמזסו סכעפו 057 סרוכ טרש ודומ כ סיסיךככו ןונק
 תוילגרקס ת/מכסב : ךיכסועמ ס3ו ךיפכולמ 03 קרטל

 סכסןכ 2 - 6ְד 5 המ

 רי ןמיס
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 "יס יסילטבו בז מ סלעמב .רשוכמכ פו דקל סכס ןש
 6וס * וכו תודוסיכ טתוכעטכ .קפסת 00 סעלו :טל
 ןופ6רס רטסס לק6 סמעטק סכופקר לכווסס רכלש

 תריס לג כולקס רוו6ק סומס סתלסקו כ מ \רמ(ב

 יד ןמיט  ישיטח .רמאמ
 --- תש תוטסרב 'פב סירכוכ סקעבר% סו
 ומעסכ ללמ יעסככו סימס יכפ לע קפסרמ סיקל סולו
 206 ןכת ימ ץר6ס רפע םילטכ לכו ןכק קרזכ "נסו סימ
 קוכוכמ לע ץכ6 דסי סעיריס סיקט סטוכ סככו "'ס סול

 קספס ףוסכ 1למ6 דע וכל
 טנזעסק תולומי לק 59
 עכקקו = :תויוסס קנייה
 ךזיעיבק ררועתס 'וכו סתוא
 לטכל סקינע ךפכעטמ
 "כוימעס סלק קכסכ ספכעט
 וולק5ו קכ ים יעיברס ורמ(ב
 ןירוקפ יעכטס ע6ס סוקש
 * כותלל6 יברע ןוסלכ וקו6
 < "בס סזכ ס\עמל רכווס ןכנ
 6יסו סכז ₪6 כשו ורעקב
 רעבטס ם6ס יתוסומיפס 6
 קפקפל לוסתס קכסו * מפ
 סס וקימקט סמ תלקק :ש
 ןי6 = :ןוטפלס רקסק רסק
 ולכד ןקןק *  פז סל ןווב
 ולע(כ 5 'פ יבסכ סרוקס
 סטס סזכ ידוסוס 00 כ

 קתויסל ( ךזס רמול קכוכ )
 וליסס קיילופס 336 סכישמ
 סלי6פ עידוסיס ₪60 קיש

 והורמאט המ לכ לע תוטפנה וחטב ןויגההו
 ובשחו ץבשקר רהעצש קרמבו עבטב
 קפסת אל המלו תפומ והורמאש קרמ לכש
 זרנושפצר ץרעבראה תודוסיב םתונעטב
 םשש ונעטי רשא שאה םלועב טתוא עבתתו
 םימשה ןוונ ענמיש וד ןווג ןיא הנוילעה שאה
 תידוסי שא ונחנא ןנגשה יתמו םיבכוכהו
 ץראב לוחת םא תיךכתב המח תוכיא לבא
 ריואב .לוחת םאו תלחנ סיסת כ ( התיה )
 םימב לוחת םאו הבה קיקע כ ( התיה )
 ונואר יתמו םיחתוה םימ סיכת ץכ ( התיה )
 יחהו חמעה רמוחב םיפנכבנ ירו ישא םשג
 שא םלכ העבראהמ בכרוב אוהש רוזגנש דע
 ץראהו םימה לנגשהש רומא ץראו סימו רינו
 רמוחב םסנכהו סעוכקססכ לכ ( םתונתשהו )
 * חמצה
 שתו םשנב גד תוכיתוה .ךרדב .היזהב
 םתוא ונופש יתמ ותצ ריופפ סשנכ ל
 קתני םא סניעב העבראה הלא לא סיקתנ
 רפא איה רבא רפע וניא רפעה תומד:לא קדח

 .רזע שמשה תומימחדו ריואלו

 סרקוק תוסור ויכס5מ סשוע
 סיס ימ דככ סכוכ סככויעכ
 לכוס בכו ץכ6ק לכ'קמ וץרוו
 םורכו וטעכ סימס ה רכדכ
 פוסעל סככו *ספככ )כ ויפ
 סלוכ ןכת סימו לקעמ סולל
 וטיכי ץר60 .תוכקל 6וסיכ
 תככו "סקרי סימטק לכ קסק
 ףס6 ימ דריו םימס סלע ימ
 סימ ררכ ימ ויכפסב סור
 :ץר6 יספ6 לכ קס ימ סלמסב
 סמק פוכי6 לכ6 : כע 'וכו
 סנוע לוסי לעכ רכדכ * וכו
 טסט סוחס 'מסכ וכרכוס
 .לפפ סע מד6 לע טספתשה
 :קללוקל קיפסמ וס ודוסיס
 7- * לכו יט6 סט וכולל יקמו

 שייקס סעכ קכמ ליטק
 רכדל .סיפוסוליפס ולנקו
 סווק לכט סלפומו .וטוספ
 *6ו רווה "יפו ץר6ט ככרומ

1 

 םלילכ וכ ריוס +0וכ וכויס
 ילכדמו .* כט = ם6 בסלקמ
 (וסו ולמ(כ "כ"ס סזרכז רככו = *וסקול ףוסוליפפ
 טפולפ לכו ספר כ ןיש תועכוטס שס יפוסומיכס 5
 ותמו = : לס 59 וסו6לק לק קד ךז סנע יס 6
 סנוע לוסי לעב כפכ וכ ץידוסו ₪8 וכסכ6 וכנסה
 סעמל וכ סירמו6ס על סלק רוסי לו ('פ ב 5
 ךומס ו = *ם6 לס לגב םו ריופס דוסי לגלנט
 סיטיסכמ ססמ יכ6ו סירסלו * סככלס לבלב תועימקל
 9ו5וס 05 50 5151 סלעמב םי יכ ורפ6ס סוכ סתו6
 סוקלכ כו תיטפרכ קטעמב סו רכזכ 65 ויל לע יש
 סע סעד( 5ע וטספקמס טמסס סוסו = 6רקמסו רח
 תפרקל יזכויס דכפ * תדלופל קיפסמ סוס 'ודוסוס ראש
 רט 6 רעפ (רומ דופי רפסב כקכט עכסרס ורכל
 ריכזסס ועכ טוליפ סוכירכ 0רקמכ סוכר סורכל קכבל
 פרוו סכסו ימו ולו ץרסו סיטמ סספ יסרשעבר6ק לכח
 כוס כוסו פדמוע סלועל ץר6סו סימס דנככ ףמפס
 יסיִס ל סיפוק סילקכס לכו ללכ קיפ זככישו סולק ךבכ

 לכמ קו לע קפקפמ ק!סקתו | ףןאר
 וכמקכ ןכ ורק("ישקסו ריוס

 ןקעכרסכ גטבק ךיטמי'וכו סיקתכ סת[ וכיפכ יתמ וס
 וכלי 5 רט% דכ5 וכוס( תויכיפ סתויס רפפק ירסס
 "וכו 'סיל תוככרועס ךיקו לכסקסו סיטסנקמ ספג סקמ
 < * "וכו [רפסו סימס וכגססט רומ6 : ךומסכר[ב יס ומכו
 סקוכתטקכ ץר6סו סימס וכנפסס ךרכדכ יקי 15 ןס לל
 < ףלודגלו וכוזממ סקמ ובולט דכמ סקכס רסכ ססנכסו
 'למסו ץר6ק סכשפ רס6 יס סכסו כ ים יעיברב ולמ(כ
 < םומיקסו) ריו85 יכ רמול וכל םי ןיידפ- * וכו סעכע ל
 < "מימסכ סנומ תווטקל תוכיזס ךרדכ סיוסכ רוע םזיפס
 'כוריכ ךדיכ תילעס 05 כלו: וכו 96 ססנכ 05 תופלבו
 < -סז 9ע ךטמ* ןופלס רועוס קנו .* ןפנוכר(מ ותככרס
 < סוסנכנ ץ60ו סיעקפ ךפפכ תו6/ לכ5 רומ6* רקס
 < ומימקסו ריופקס רמסב וכסכ5 ס1סכסו * קמכס רקסב
 ףמשבכ סב וסככיס 3 דכל פוכיפס ךרדב סיוסכ סירזוע
 < םטנ סככס לע וקפמ ררושי *'זכו יתמו6 : םוזע סדוםי
 < /ספ6 ץרשקו סיס ופיפ(ו פלכ סיוסק רמסב טופכ דו

 "למ

| 
| 



 נעו די ןמיס שמח רמאמ חדוהי פוק
 טימגעס רמול קנו = י"כו ויט סקמ 6ל = :'וכוסקמ = סח .י רומסכ סטנט לטפב ססככס סיכועל סרי סל[ש

 * סע ככרוס רש6 סיטופפס 56 ךתוי ככרומ לכ יכ
 טוט 56 קקכו ךתכ טכלומ סוט יאט קוק ןיע סכסו

 : בכרומס קבכרקל לכטס ספיכק רמ6 סקס סי5טוכס
 םירכדקס וקמלי ךי6- פמול כול *  וכו סז וכמ(*ךי6ו

 וס סוטיספ תודוסו ויקי סמ ככרומ לכ ככרוט רפ6 = יש 25 * ךלוסו ריכממ ומכ םירכזכס סעכל6ס ןמ דו
 :ססיקסנמ ככרומ סווק סוש
 סז למ6 | * ס6ופלל יול
 לופי = ןיככ = מיכ .לילכסל
 סלופלל טלבו 5 006 רפעש
 ופווס .זקלכ לע סרוע מפ
 יסר0 פוסל ו6 : רפעס דושו
 תוכי6 יפכ = * ויכווט ו6
 05 :וכממ קפיכפ ככרומש
 * וכ סטבתסל יו ריו6
 וטפכ קו0כ םה6 לכוימ
 וכל סרב ןוככ סור ףופפל
 לס6 סמיטכו סמוסכ לכ לע
 סיקי סוכיב | * ססוב (ו₪
 כוה לסכל חול תרזק 5
 יקלככ (וק סנו ועמוק

 ועכו יכויסס סורס תווסל
 56+ .:ו5 "ם יכסכ וכרכוש
 סנפ רמול סכוכ *'וכוכ'צ
 קכפְהט סילכלפ 6
 ןכקסו ססיל קעגמ ככרוקמ
 ופפקי ו סיקמכפ וש סייחל

 טימה תומד לא קתנה קדחהו האופרל יואר
 וא יסרא תוחל וא הטיחס אזה לבא סימוניא
 קתנה קלחהו היתשל םיואר םימ אל יינוזמ
 ריוא אל רוטק וא דיא היה ריואה תומד לא
 סימעפ ) ןכ סג הלאו  *וב םשנתהל יואר
 םייח ?לעב רא וכקטיט רטפ6 (5 ( ונתשי
 ץראה יקרחב ואפקי וא סיקןכל (ל (חמצ וא)

 תונתשה לא תונתשהמ וכלו כ ( ובשו )
 רומג דוסי לא תונתשה םהב לופו אלפבו
 וכשיכוי כ ( רב אצו  רקחמה רחא יכ תמא
 תוחלהו תורירקהו תומימחכ תודוהל חרכהה
 טדמי אל סינושאר תויכיא םהשו תוטביהו
 םשג ססיעונקמ 5 ( םהיעצמאמ ) וא סהמ
 סהילא תובכרומה ךיתי לכשהשו * םימשגהמ
 רמאיו םיאשונ ימצע סהר חיניו םהמ ביכריו
 :.םהש אל רמאמבו רוצב ץראו םימו ריואו שא
 לכ םהמ בכרתיו לכשל ץוח יטושפ ללכ ויה
 סילעו6 5 ( ורמאי ) סהו הז ורמאי ךיאו הווה
 תבכשמ הווה םדאה דס אל ןכ םא תומדקב
 חמצהמ ) תונוזמהו תונוזמזמ כדהו סרו ערז

 "כ "כ ףוט ורמפכו לכסכ
 .פולומי 'דכ ס)0ו טמעטמ
 < תויוסס סכויסק סנזמקמ
 : קועדקס סילכוס.סק 590
 סוס סל6ס רם 09 כלו
 סכסו וכו םדו ערז קככטו
 סווס לכט סתמכס סתמטכ
 יסיטוטמס ודוטיס ןמ בכלתו
 65 טודסס וכימ6מ לכ6 ךש
 מול סילוכי ויסט קלז ספק
 פודוסיק ו6רככ קלסק יכ
 0 סווסס לכ ווסתכ.סקמו
 סתיו סכטכש פויס סע
 יתככרק קלוזכ ןכ לק
 :סייסס 0% + ססס תודומוסמ
 . לטופ סכימ 9פידעלכ וירבה
 ךרונ ןי6 סרוקס פעד לעס
 םייענמס סיטוטפ סש קוי
 :פוככוס =ביברסל | סיוספ
 .נמכ ופרככש קר תוקנמכס
 לכ * ןתמוקו ןכויכככ ןסש

 סיפכועס סקו לס יקלקכ
 בכוס ככוסו סיממולס יבומז
 ורככ 659 רכד סוסו *ככלומב ככרוממ סתוכסטס ךלוש
 תסכסכ טוספו ךז רוטב דוסו 55 תוכתסס ססכ לופיט רז
 לטפיסכ דטפכס לכ 6לו ורמ0כ סרות ידוסו סב סכמרס
 906 רכדל רוזפוו דספי 656 תודוסיק עבר%ל רוזסו לימ
 ודומופ רוזקו סירכהס .ףוכו רס6 למל דס רכדו
 פח6 יכ קמ6 :  כע סלינס .סילווס סירכדק לכ ופכמבו
 תויכיסס תופיכטב פודוסע טלמס ןיס יכ * לכו רקס
 + סקויעכמשמ טדספןס ו6 סס ו6 * קווס לככ סעבר/ּפ
 ס6 סילרפכס זמקסמ םדסעמק רכרקס ב יפורק6ב
 סלו * וכו דק6מ לקוי 6 סילרפכקמ דס וכ רכביט
 טדוסתו ותרוכ לע דסס ראסי לס לע ידרפכס וקבובימ
 וכ ''וכו ךיתי לכטקשו :כ'ע * סקויענממ סרוכ סומ
 שכמב יתלכ סכמ ככרומכ בכרוסט תויכישק קויס ספ
 סכ ופ 06 לכטס זמ = * לכספ ץוח סמכעב סילרפכ
 ומכ סכתסו קכככסכ דקל סכריו כרס לטיפ דחויפ

 כיכרי) סי קוככרנקס ךיקעספוס קסס * גזי כו

 ליעכמ%סו ירורסס ןיכעכמ6
 שונמ (כוו רטוס ץוס וללק

 "\ םוכוכטס סס5 וטקכ ןכ לע .קולסלתטסס בויס קכו6
 . \םודקכ ודוסכ לכל* לכטס )6 סול סולפט כרקל סיכר
 ופוכ י(כיפוטכ וכו טקעמ לכ רסייפיו ספק לכ קי
 < טנכק 6וס וכוטלו סולו סיווקק לכ ו6כככו קוכ 6וק 'ס
 ריפעקל עגומ 56% *ורקיכ ץפסיך\מס לס( ךרדק לע
 כמ דקעס לעכל יתיפרו %דחכ וכתכיכמ קר ותריקסכ
 - םייסק תועכטס סמידקס 51ו לוס יסי רונ6מ לע 'גרעט
 ודוסיס וכ:ןולנמכקמ סכרסב תיכמוס סמודקס 1
 סכְמסיִכְכְלומַכ 55 תופיכטכ ומדקוי 630 66 סיטופפס
 (כמכט 7ח5:טילכ ולפכב סלועס (רככט רמ6כ ס6 וכ
 ₪6 קכָהופסוקכו וכויכככ וקעדב סוס רססכ דח6 עבר
 ןכו .* תפשכ רלנמכ סככרקו .תוטיספב ויקלסמ רקשכט
 : פנו ססמ סיככרומקו ןממע יכפכ םודוסיסס רטפכש
 3טכ סו כס ומנע' יכפכ תושינמ דס6 לכ ףכמכטו דסי
 .ןקויערזס קפטס + סורפ6סז סניכסט רמו בורק סוס יכ
 סו ע יב = >קורפנמי .וכבו כ6קפ דל * סכעמ רכוכסו

 "לופס

 ( תמעהנ
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 רמאפ הרוח לוק
 לו קיכמז ל יכסס לע דס( יד טוט ןיא ידו ןפוס
 %ע תודעומ סיכפ'06רז8כעט וז סכסו *כע -3לכ יבש
 6 ןומלק סלוננסס כימ(ס סע יטוטפס ןמ'ככרֶקִס יקיכמע
 עגרכ קס תככ םודסס יבימ(מ יכפכ יכפ 6 כסס לוקס

 | ל ןמיס | ישימח
 :י'וכו םלו פרוט סוספמ סד6קס רומס ךרדק לע ןכ
 | .סקידק ןיד .סק5 סיסי סיטופפ סט ןי6פ ומרמכ יכססו
 | 6רהכ לכס יכ ססירככס .קעב וניפ5 ססמ םיככרומב

 סלועק לולב חונמק כסס 6
 ויסמכו ומס יס ילעבו ספ ושב
 תמלקס ךרוכ ילכ סירויונמ
 ומכ תוככרס גסרסו סיעונמ
 לכ .בומתס ןיכע קיסרייפכומ
 סלקע 91 יטוטפסע זיוה
 שובו 5 ןככו * 6 סנעפמפ
 יכ ורעב ליקעס לעב וו6
 90 65 סיטוספס .תורוסיפ
 סיככרומס ₪ ופינעכ ומדקול
 וכרמקס וקכ סיקמכסו : סמ

 ררט6כ סלעמל ורכל 6וס וכ
 ןרססו סימס וכנטסט רועש
 קכס ןמסכ סכככו קוכקסְהּב
 רזע טמפק תומימסלו רול
 ספגב 63 וכולס ךרדכ סיוסב
 * כע יריול סטנכ 6לו 6
 39 .זכ 'ם יעיברכ סז ןיעמ
 ראב לופי רסל ערזס ריבר
 לרככ ףלסתמו סכתפע וס

 ונרמאש ומכ סיקמכסו סיסטנקע 5 ( חמצהו
 רגתשי רשא םימהו ערז כ (יערז ) חכמ
 טמשהמ רזעב םזול ומכיא ככ( םצע )המודל
 םיבכוכה לכרש פמ6 5( דועו )ראהו ריואהו
 קפסה הז הנה וכ רזעו םשר םילגלנה זכצמ)
 תרוהה תעד לע ם'לואו * םתעד לע תורוסיב
 םייזו ילעבו אוהש ובכ םרועה ארב לאה הגה
 םהילצ) ךרטצי ארו םירייוצמ ויחמצו ולש
 סידקלל כ ( םהיבכרומ תבכרהו םייעצמא
 שודחב תודוהבו | קוככלס :ביִכְרֶסלו סיעונמ
  רשיתהו ) השק רכ לקי ₪1 לקוק 5 ( לק )
 םלועה הזמ המודישכ יטקעמ ףכ רשייתיו כ
 ץפחב היה ןכ לח%ו 55 ( דוע ) היה אל אוהט
 ( רעטצת ) .אר הצרש ךיאו הערש תעכ ראה
 ךיאו סיימשגה ווהתה ָךיא הריקחב ענית (כ
 הובקמ ךשפנ קחרתת אלוושפנה טהב ורשקב
 עיקר 6( םימשל )דעמ רשא םימהו עיקרה
 .םיווקמה ירופסהו וניתוברוריכזי רשא ירשהו
 .אבה םלועהו םיתמה תייחתו חישמה תומי ןמ

 | מ סנכרסלו תונוקתסל ךרוכ סט ןיפו ותרוכו וכויככב
 טכסו * סיעוטפס קודוטיס
 וטיטפס | ןוטללק ךלדס

 ףקונמב | רקוכסו רכסס
 ימסק טפסמב דקסיו ועכעב

 ו -

 = קידנ לכ ותו6 וכ ודי
 + וכרכזש רמכ .ויככל
 פיטוספ תמיד קרלכ " פוסט
 ₪ כוקט ומכ סה סוככרומל
 .: סיפסלפפמק סעטמ 'כ ומ
 .ט תמוקו סכויכככ * םירויוכמ
 -י/כו ךרטכי 6ל) =: סתרוכו
 "וו טל תססכ ורכוסק סכמ6יכ
 :םוויסכ 'דכ לע  סוכסס
 "ספ טסוכרדכ = סיכלוסקו
 :(וכמל .ודכ .ךכפ . סיכירכ
 רודסכ .ברקל ץלס ילכל
 "5 סקרכס טפסמ 56 יענטס
 :ןקכו םודסק .יכימ6מ ןכ שלו
 סזמ סחודיסכ =: סדקט
 טע .רטקכ | "וכו סלועק

 ,פכזס לזו סימק ₪ ץר6ס 6
 ןסומ 'םור סוס ו ראשי ל
 .ןרפק קכסמ רסס 6יס קכסו ו36 טיכמל סמודיפ סמ יפב
 לע סנרדמ 706 סנרדמ סקיתעתו סעכט 50 סימה
 :כע + סטנע תוטל 56 סביספו .תודוסיק קירתש

 יוקומכעכ סמוד פוסט סמל רמ6 וללכ " סס) סכע סמו5
 מוד סכעל מיס יוסכו כפוסמ 6סרבקם לשפ6ו סלל

 סורזועק 33כמ טמפס לכזס פל "וכו דועו :סס5
 סיכוינעס מ וכל קיקי ולכ) "וסט בפסי ןפ  -סיוסכ
 .וככעו סיכככס 3כ5 סנט לכ ליסוס = *סזכ רזוע
 .סלקפ סו/קק סללכ רמומ סכור וכ רזעו סטור סיגל
 רט 6לו ורמפכ 5 יס ןוט6רכ .רכזנס ןסמ ןועכו ורכו
 סי גלנפ .תוקכ סע רש לע 'וכו םל6מ 7לוכס 8
 ספופו סתעד לע תודופיכ ןקפסס סז סכס : וכו תומס
 ..וכקלעס סכמ ךפסל 3ע כולל רכ * וכו קרוקס תעד לע
 ,לחסכ .וכינעמ סוס ןקפסס % רס סמ יכ תמלקוו'ש
 ומלקוס סיטוטפסס וכרמלכ רסק = *סוללכ יכטמ
 . מפ ונרכדב קדנכ טז דכמו ססמ סיככרומל סירב
 "בקש ןמיוק קכפעכט ויס טע ןתריכי םעכ קודמה דה
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 ףרטנפ- 65 ןכ רס6 רט; | מג
 טפכ סוכת .יכ * 'וכו סרוקסכ

 ..63ו ץכסכו סימסס .סמע 'ק ץפמ רסס לכ למול ןימפקק
 .הפור סיס ססילע רט6 לסכ תורוככו תופודב 05 טקכת
 .ךפוסוס כעל .תפסוקכו סעכ בור סיפוסיליפס תקכס
 = "וכו טיקרס לוכ קמ ךספכ קקרתק לנו = : בולכמ
 -5 עיקרל לעמ רסס סימס זירספו סכ "יס עיכב ורטלכ
 \ < <: ססכולוס 63 ןכ לע סיפוסוליפס תעקס סקניטס
 ;ךוסלכ עוקל5 עמ כרס 5קסככ תויס סע * סיטפל לעמ
 ,ןגתססכל סכסל סעט פעל רמפ6 סוקמ לכמ > ותַככ
 סקניסס 65 יכ וכמ6 .טלקס וכו סימ ספ ויקיט סידומ קנבס סיפוסוליפס תרופכ 55 רפ6 םממ סיכוינעס יסימסה לע תולוסל .וכוט) ת6- סכט קבסקמ תכשלשב יב
 .5עכ .כתכ :* וכו סידפקו + וכו סיפוסולופק תעקס

 ..וכרבד :ופ בר רמ6ס סמ .3ע 6 יס'ב רמפמ סולפט |
 סילמלקס 96 = * זכו יוס וסייכומ סלכד (קסולרזס
 . ןקופינמכ .סמעד רסס ךסשב סח 67קנכ וכר סקימולו
 . ספוקינמ ס6\3 ז וטיסכו :סיפוסופיפק סָק) סילסק
 % סכרפתכמ סע 510 ורכדכו סרותב ססלופמ

 ספועכ =



 רמאמ | הדוחי לוק |
 סטס ל1-למ פרי לוככו * טופס 126 קת(תמו סליעפ
 לט ופרופ גלכ56 רפוכס סו ולסכ .וקמ(כ סירכד
 ( סילנפגהמ לכ ) סיללכסמ קועפסכו .תוסכס עוכה
 ןע סיפפונ סיכפלמ סתו[ סירוק סדק יעכמפ רע
 סרותק סתוק קקלקו סיעמס
 סנל לכסס קוו = * סיניפפ
 "לספכס ופכסקמ ולכס ספיפ
 05 עודו סמילטס סלוקפ
 ותעד יפפיכ ובל 56 ביפי
 וס םיליפכס למול גופירי6
 סלרכ סקק סימיכ ץר3
 ןכ ס6 זר6כ 'סכיס וטכעש
 וקטס לקוס כל עול ספ יכ סז ןי6 תימרב ילדם וכתבו
 ורומ ןיבסלו 31 ירכד ןויעל 6וס תוכיכ םי05 יב
 קקפסו * סול סצול (וסו תק םסירבל לכט ססילע6-
 וסו ןויעס ומע סיכסי סז רכל+ פופונמ סילשל שיש
 תודומיס וילע סילכונ סמ- ככרומ עבטכ כמי רפ6כש
 םפכ לכקמ .תויספ ונזק סופוסו ןכוק הז סעו סילככש
 ככרומ .עבטב נמו ןכ *סד6ס ףוסו תלכשמו תרכד\ש
 : ונוקס יווטס ךלדע סיטוכ סילקס תולוסיס וי5ע 1לכנ+
 םדוסיש יכפממ סידפס סט 196) ערל קכיסכס וכ (ינע*
 ןורס6ס .סכקכ סקפ תויליו(סו קויפ6ס וס לכנס
 יבגיט דע ססכקסו סואנקו סעכס תילכתכ ספויסל יולי
 תויסלמ >9:פלט סט ופכ סלקס םידסלו יססל סכעמ-
 ס565 ךפעי ןכ = <רעקק לכע סלקל ךפעכ לספסש+
 .יוופסמ 7 סתכברס .עור+ סרקס דכמ לספסס

 סליכיב ופכקתיזוכוכתס יעלו ?כססס ירח ויסיו יתמ(ס-
 * רתיז וחפכ סככרססייוופב סתופלספס לכמ
 * תופכוטס סככססז גומס לנמ: סיסכ6ס ופ50תוש)
 רמ%מ ןוכסל לכו לקכב * סידפס קוס ךעידוס ילמ6ו

 ותכי

 : ןמיכב 656 קעדט .עדק- *סירבד:סטמ ססל סקיב
 סתושיכמרדעב 55 םוססמ ועל עכ טסו * סולסס תופיכמצ
 סע טופס סניפי 9 סילקס תולוסיס ירספ .סו ליכסב-
 *"וכו תושרכ .ןינגל קוטר-סכקכ 65036 61\ ככ ספויש
 'פ (תיירככ. סרמסכ 31כ 526- סכויכע ססלופמו "בש
 וליפ6 רמופ יסוי'ר תכטכ סידס רכדכ ילו קש
 ו יסוי ל ף5ו יסוי "לכ: סכלק (כוס כה רמפ רוס לוב
 עלכיפד ףסוי'לכ חכו רד 60 יכ סככס סוסמ 636 רמ6
 * בעי * סיטלפו ור עקפו 6סיב סיל דיבעתישו רב
 ןורנקו כקו סלטב בופכס לע סוקיידרוק'פ ןיטיבכש
 םימכספ 56מ ופוככסב תיככ עמסכ 6 לורב יגכ לכו
 590 סטע ןכו ןיתליטו דיש יתוי6 915 דיכפש יכיש
 יפ5וקפ וסכס יכב רפכס פכ'פ ץיפוחכו " רימפס לע טסמ

 שפנה רראשהב הלוכחתה תאז לא ונכרע חמו
 לבוקמה קדוצה רפוסמהו ףוגה תולכ רחא
 ויה* םחינה םירועיה ) ונלעא תמא רבכ
 סנקכסו םפכס תויפס כ ( םיימשג וא םיינחור
 ןויגהה יכרד ךישמנ סאו'מענ 16 כפול טיסתט

 דת - 9 ןמט ישימה
 6דימ 6וקס סט דוע * וכו 69מד 6תיבס ולד ווק
 (כויכ סיכר סירק6 סיסעמו | *'וכו ספפ כר יב סוכל
 ןכמכס תכוטק רכז ניק "ימ 63סרס תוכוטתבו + וסב
 סוטמ 656 סידטס לע םוקלל קל פב וריתסמ סע לזו

 עיכססלו טוסלפ סז ןיל סככס
 סמעמ ךכדכ םי6ס ןמ תפל
 לסו6 ימוי לו ןוילמת ןב
 ץיפינומסכ ותו6 יוי מס
 סעפ יכסו -ופרב לעב פוס
 נקכמס רוריכב יקעמס יכ
 קוסעל = (וימעל6 = ידוסס
 ןיעיבשמו םילסס ילכדכ

 - םימויכפ סמככ ןסכ סיפמפמו ןפוש םיסלפמו ןפו6
 לופל ספטכ ססעמו סידפ סטעמה רעול פיס יכל לוכסו
 356 סקיטסלב סידש סטעמ 6 ססיטלב ורק(ם ומכ
 וכ65מ ידו לע סופסב סעעמ 3[ יטרפו סופטכ ספעמ
 ספעמ לכ6 * סות סרס6.006 סקו. * סיטעב סס קלכש
 סיסעמ סמכ וכ וטעו וב ונקכס סקעה וסזו ילפ סילש
 ןוינמק ןכד ססעמו סס ךכ תועוטמס יטספ .יסדוכו
 םרדמו סריטנכ סיסעמ רלפו 6ריפ ףסויו ןיטכנר6ו
 ףכתי 'פ ןכמלק סרכו דועו * לכע סיטוכ סס ךכ 76
 פכק6 פ סכויכעב .ךיל6סצ רנו ךפ סיסי 65 /ולמ6 3:6
 *ר גו סיכיעטפ ססיקכז קש דוע וקכוי ו למס לכ תומ
 <" פס רעס .תונומסס רפסנ סכויכע רכז כוט סט לו
 סכסס+" 'ו טולד'ד רק6ע 'ס רוש רפסב יאדסק '[ בלסץ
 ביחסו תרכזכס 'פכ סתודו לע ףוס סב, רכד וברופס
 < בקעקו *סעס .ןויועי סלותס תוכווכב סכויכע רוסיב
 "ם ןוטרב וירבל ורוסטומכ תומסכק סלוננ ולכ6 סוס
 סנוכסתס תשז 36 וככרג סעו :%כו כ יםיטילטכו וטק
 סרוכנ טפכס לוימו ורמלכ כ* ים ןרכוכס וס -*'וכ+
 "וכו ילכטק סזס סנעכ תוקבדקסס סל סיסיו סל תומלש
 סלועכ סכוכמס דככנס סוס סנעב תקכדתמ ורמל לש
 גככלמ .פודכל וכל וש סכעס וכסכלו * כע * ןוילעס
 קדוכס רפוסמס וכלכ6 מס רככ יכסונ סלוכספ סומ
 סלרפס רחש וכספכ סיסתם לכ סטכ'ודועיס 6 לבוקעס
 ף6ר סתעמו = = >ןוי'עה סליעב ייחס רורככ סרור5
 סוס יתלב סנייכע עמל לע סט סידועיק םיכקש ךל
 םופחכ ךלת %6 ייטב \6 םייבקול ויסיטןק ססב קריקש
 כמו סויפוסולפ סימקכ ת6רקל סעפב סעפכ סכויכש
 ועומנעב .תילכס לרוב ובס סמ לכו ב1 ים ןרמל יפלכ טז
 ףלמ6 רסכתו 6 = * 'וכו ספבקמ יקלב סנע (וס סכס
 לע םידועיס ר6 ו6כו סודועיס סע .רסקכ ססיכק
 | *ט6 קמ טיעעספ ןוטנק גסכל ןכ יכ סנט

 ןקו

 םייקל



 תרוחי לוק
 ןוש6רס טורופס %ע קל גט ל 'ססככ ןכ ירס6 וינמ ןכנ
 'וכו ססימס סילועיס ולמ6 רועת .(ככ יתסכמס למ
 יכסוכ סיסתס כ סכסו םפכס תויקס רת6ל ות
 ימפכס קורספסק ןיכשלו * פילפוכת סכוכסו * סימפב 6
 יטדסס | בלס 'פכפ סמ ןויע
 :'כ כ-1 ממ ס רו6 כפסב
 * סטכו סכ תועלס סול
 ןיקכ פלו פ6פ5 למול סכול

 סיסכותקס = ךלדכ|
 : ויפכ 5ע רכדס דיעעקמ
 רול סכול * סללוקרלעלפ
 רכוומס וכוסלכ ליעוק 5
 וכל ימו : ץכם כ יעוברב
 +מ רמול סכול* וכו תתמ6ב
 עי גרדמ 26:6כי\ סל עירכלסממ
 וכו6ינסס סמ : קוס קנססמ
 וכויסעב ךיללקפ סמ וס וכ
 יספכ רכופ סמכו :כי יש
 סכוו ר37 סזי(כ לכי וכ
 : טפכל [פכ ןיכ ללכסס
 *רכו לעופס לכטס ןמרש
 "וטוכ%ס עילינ ב* יס ורמ(ב

 : מפ לוכמכ תוק0קנ
 * "וכו ודפ6תי 05 ךי6 דוע
 ללמ תענימ סריקק וז 3
 שפכו פיפוס רולו רוקמפ
 סקכדפס ספט לח6 לכ
 ילעופס לכטס סע סקלכססב
 סטכ סלקס וטכו ב*"סכב
 '6 יס .ןוט6רכ  ףיסוניפס
 סייחכ וספכ סחכו ורק%ב

 סמרס קככ כפס | יכפמ
 ןווט'פ6ו '6רקסו טויכלקספ <
 ימ לכו ססו 61 יכ רטטוי( )
 לכטקו סקנכלק 30 ס!עמ
 ס6רי 05 ולופכ ךיש + בע - לעל דמוע דח6 לכד לעופס

 רכבו סו סמכו פלוס םפככ ווכנס רו%ס סקק ד0633 |
 זמר תעד ור6כ סכקו *"וטעל ססיריבס ומזי רפש ססמ

 * יתפומ פעדו סמכחכ ופכסכ סד6ס וקמויקיס סמ 16 =
 סנ ןמו6 קכומ6 וקמייקיט סמ 36 ןיוכ סכמססו לש(
 וילתסו רמו * '6 יס ןוס6רב וכר6יכס וטכו קפומ לווב
 ו קומע כלו םו6 כרקב תוזוכנ פולוס ע
 וירתפו וקכמסו ותפד 3 עדיפ סכומ * ביפוסוליקפ

 מח - רמאמ

 ירערב חה ולכי םלטבלו סב תוערה םייקל
 רוריכ וכל ן מו 5 ( תתמאב וכל ימו ) תלות
 לבגוי אל ירכש םעע שפנזושב ונואיבהש המ
 המבו רספה אלו היוה והנישת אלו סוקמב
 לעופה לכשה ןמ וא ךשפנ ןמ ישפנ רכות
 צח ךיא רוע הנושארה הלעהו תורעה ראשו
 לכ עדיו ןוטלפא שפנו ושסרא שפנ ודחאתי
 לכו וירתסו ותנמאהו וריבח תעד םהמ דהא
 סה*לכשומ וליכשי אל ךיא דוע :םיפוסוליפה
 לכשה לעאו לאח לצא םהש ומכ סואתפ
 וכרטצי המלו החכשה םגישת יאו לעופה
 :קלח םהילכשומב סכטקעס 6:( הנובתה ) לא
 ףוסוריפה אצמי אל ךיא דוע קלח רחא
 רכתשנשכו ןשיי רשאכ וטפכ 505 ( ומעע )
 תומכ אכדומ רמולכ םאפרב ור ץיגהשכו
 הלביו ןיקזישכו וחומב האכה ותוא אצמשכו
 י!מ רע סלוקס 8וס סמו כ ( רזגנ רשא המו )
 פמכס םילכת %%5 ( תמכחמ תעקל ) עיגהש
 םאסרב וא ירוחש לובלב והרקו א!פוסוליפה
 ( וניעב אוח הז ןיא ) סאה ותמכה לכ חכשו
 רוע ותלוז אוהש רמאב וא וקכעב סכסס וה 3
 וידע לבקו הגרדהב וילחמ אירבהש חיננ
 עמה גישי אלו ןיקזהו שארמ דמלתהל
 ינתש ול סכייסתס לכ ( ובושי סאה ) .ןושארה
 ודערב ןהיתשמ תחק: ) תורדבנ תושפנ
 חיננ רוע םיכפסע סתוקפ תספק כ ( תרחאה
 תוואתהו תורבגתהה תבהא לא ונזמ תנתשנש
 : סנהיגב שפנו ןדע ןגב שפנ ור שי יכרמאנה

 תזיאו

 לכו

 = מיס
 1עופס לכפב תוקכדקס .ס3כל יכ סיפומולופס לכ

 סנוכס *  וכו ופיכשו 3ךי6 דוע : לומ6כ סקעל ופל
 סולקפ ךו6 סכט תל סינעכ 6 תעבימ סריזנס וז סנט
 וכ לכס סט סנו לילוס ססילכסוע וליכסי 05 עקפל

 ףו

 ןכס לכו לעופס לכטקו לס
 * וברכוס וטכ וכ סקכדתֶסב
 כג ךפמי טופ טלפק לו
 5 רמסס סקכ .תוקפסס ןיכע
 טענו ססכפס סניטק ךיזו
 סיקט"וכו כוכקס ? וכרטכי

 רה

 = סולכדק יליכטמ סתויס יול
 טטוטתסל וכרטכי 6לו קטל
 515נקסלו ספכיב תכפסעב
 סנק ל %וכ רע רב רכלמ
 סנ יו69 .םז טיסו * סלכטסס
 קלועפויסל 6וקו רח( עטמ
 ןיכעלו"ימטגילכ קלוזב לכפק
 ןסנומתי(לס כג סיס סחכסס
 'בונ לוס לעפכ לכטסס דכע
 : רוע6כ וטספומס ולכסומס
 סוקמ-'וכו'(כמי 9 ךי6 וע
 ילכמ 6וק ןכ סנקזכ ןויעק
 כ לעופס לכסכ קכדקסס
 .ליכסק .5ךי6 כל + כוס

 "כקטכסכו תכיפס קעכ זשפכ |
 לככ וסעכמיס וס ספו וכו
 3ישוס וקלכטס תלוננפמ סל
 ועופס %כסכ קכד ולכפו
 .תלועפ ויס כס סנו רכודמכ
 ומכ קשב ילכ תלוזכ לכטס
 "וכו רזנכ רס6 סעו :סדקט
 ו סמו %ככ ורו(יכב וסוריפ
 סכיש סזכ מותסו * וכו רוקס
 ףוטוליפס ספכ לרכ סיס
 סעינקכ סלכרלכסומב וקבינ

 6: ירקו לעופס לכסכ סקכלו יפוסוליפס'מכמס סנס
 %ע יכ ענרכ סקטל סתיס ךישו רומשכ ימטב ינכט קללככ
 סרט תמפע .ףוריט .רפול סכול ספסרכו ירוסס לוכלכ
 שכסו סדקמ ומכ קּומכ (סרומ ילוס תמסמ 0 סלוחש
 סכ וכדוע ףועתו סופככ ספ סטעת ססע יכ ותומבס לכ
 * סידומפת היל רקייק שנק ףסוי ברד 60 וכ נכי
 .ןוש'פ סירדככ 51 ורפסט ומכ *וסרקמ סלק ןכ סג יכללו
 וקכטס סתופ 5 םוכופ6ג דיעסע יס ןונכו רדוקס ןיכ

 סדוקנפ



 תרוחי לוק /
 דע סכינע סחסכס לי :רכנקו .סיינס מפמ סדוקלמ
 סקווש י6רקכ ךי6 ספור סוס סכורכוכ .96שק יל
 יכ .עידוס :תסזכ ידיל'וט ססכ 01 = * קומד6 ילט

 תכקו = * ימיק6 ינכיטל ספנמכ סתיס | תמוסמ <
 קטק סלכז לכ6 סיטלקכס
 ירטנל תוכוט6ל וסכט יכ
 65 סקיכורקו סמכע .ף6
 וכ 0 לפ6 פי6 קכקו" כז
 סלק ויתולו6 לע רמ(כ סא |
 ןכ5 .סדוק וכ סיקפ לכסס
 תעג וכ (נוממס ונע (וס <
 וקלוז יוקס רמלכס ו6* תש
 ותלכסה ןיכע קכמשכו ליפוה
 ןוטלרק .היק ס6ט תמלוקס

 ירקו .*'נכו 6ירכקט .סוככ לוע : קלסתככ ליכסמ קיִכ
 סנסתמ .דמלקסל לכו ןוס6לכ .לוכלכה וילעמ רס הז
 וכ 6כ 05 ןומ6רק עדמס דעו ידחכפכ תוכומלרס יב
 וכוסי ס60 * קנסויל ויפונסק פרטמ ריוסקל לכי 65
 סמכמ .ס5 הפלע ןקמ תסלט .תופפכ יתס סירכססכ ו9
 סכ לש6 תקלקו = + תלכוז סככי6ט פע5 קכום6רַכמּב
 'פרוטמ ספיס וינס קעכ ולקיסס סתוס יכ ם0רמ דעל*

 וכוסי ורמפכ ןווכ 050 רמלב 16 195* מ קס סומ סכי6)
 קל קכופ6רק לוז תורק6 תוספכ יקס ויל6 בוס לש
 סיקיו [מ יס ןוט6רכ ךיתיפרקמ ןופלכ :ןמ .וכייכע |

 * קדקוימ תס6 טפכ סו סלוק 5 תווק קסקפ ולו(יכ |
 ןינ סו י וזמ וז תופדככ סיתס וכ תויסל ןכ רח( וכוסו
 םפכ ודק6תי 65 ךיפ דוע ורמ6 ידמ ךיכפמ רסס תל ןיכמ
 יקכס דע וירכדמ ךסמכק לכו וכו ןוטלפ6 םפכו וטסר6
 סינקס ימ לכל וגיטי תוקפסכ ו36 לכ יכ עדתו ןיקבת
 דסר ןו סויטסימתכ וטבעב (כמכו לדבכ ימ6לןיסס לכס
 לכל 'פ 6 (מויתומסלמ סכ גכלרס רכופ סירס(
 * 6 ספ רשובמכ ויל6 דחוימס ךרדס יפ לע ססמ דס6-
 סט רכופ קמ .סזק סוקקק 56 ססויתמ סמכ קרת ₪
 תפזק סטפס קלכ יקיופמ לע ויתוקפס ררועב ןככרס
 'ן סעד לע ופייטק תו וולס קש וילכ ת5 ותסכ ספסתו
 לכטס רמול סכור) י וכב רש סכבסְק תזס רמוס דש |
 ותוקכד דכמס 6% ומכעב לעזפס לכטס יס ( יננויקס
 סנול ן6כבס סמ ליכסיש )ע פול שכזו קככס 6וק וככ
 סיפוימעק 96 תוכמסכ סס 906 תולכםומק 156 רוופ

 לכס וכרמ6 רמת וכ פכמ .ץוק סיכקכס סיסקועה |
 ומנע דנמו קו5 סמדיס.סמו רכדמ סל6 כו םיגרמ יש
 ספש < :* ןכבט סמ ליכסי (ו ותוזפע ליכסמ לכס ומ
 סכוקב .סוה ןטפס סנ כיול 'פ סעולנכ טניפיו ןיכופ

 לכב זריה |

 ישמח | ףמאמ

 .שפנ וב בוטתש עדמהמ  לובנה אּוה הזיאו |
 םפ4 תדבוא יתלב ףונהמ תרדבנ םדאה -

 קדמ קדברה תואצמנקד עדמ
 וקרערי צד | ףוסוליפקר לע = רקצטנש

 ץדיה סקצ םיב| ץרתצבו םימשבש קדממ <
 תרזבנ תרבדמ שפנ לכ הנה תצקה קיפסמ
 זרב תועוקת תונוטארה תולכטומהש יפל.

 הרע די = ןמיס
 תושוכמ וככ קכד וסט לכמ ו .סוסוט כוס 060 מלל
 = רמ6 סייכ6פויסס סילכסס לכ ויה לבכ דכל רפסמכ דחק
 רפסמכ רסש דככ סל וססוייו רפסמב 706 סיסכ6ס לכל

 סוסיפ רפסמכ דחסב .סזמ ספקי סכק ןפ ןיכעק תויסכו
 < לנמ דסי סיכפסכ לכקמ
 * לוטכס תילכקב סוו דס

 לכס סיסט יכפמ יכ סזו <
 906 לכטומ עלוי ול
 ו6 וקלכסי ןועמס | לכמו
 סומק: סרקי סכס וכ סעטי
 וכיעכ דק6ה לכסק היסיס
 דח6ס םורדב דמי לככו סכק
 סכוס 065 דועו | +וכיעכ

 סו סמ סמת יכ6 ןכ ןיכעה | <
 סו ןועומט גיטסרט6 תוטסומכ ןבופל לכס םמקסי לש
 6וס וקליכמיט סמכ טוחס ל ךורכ לכטה סז סכוק רס(כמ
 תויק) דכל דפ סי6 טינרסס סמ ול קיפסי רככס רטוב
 תילכתב סזו סיסנ6ס לכב 6וסק טנרוטק לכסומ ול
 סילס6תמס לעותינמ 6 וררועב דועו "וכו לוטכס
 ותומכעכ סווס לדככ לכט 6וס סככסק ת0זט סירמו(ק
 ססכקק .תסזע בייוסי רבכס ססמו )| בקכ * רבדמ 5
 לע פכטס תגסק 56 סיטוסק תגחקכ ספור סיקי 0
 ומכ ירטפ6 סוכטנרס 6506 סירכדק וכליכסה סיסיס

 36 עינק ך 6 יכ קז\ סוכטנלק רמ6 סילכדק ומליכמק
 *ודמלתק סכיכיכו וכוכ סיס 65 06 סיסוחס תנטק לכסק
 לוטכס סוו * ופוס תגסקסכ סת6 תנטסס סע ניס סלק
 סרומק ת6ו כג סיכי וס יכ סויטכמתל ןכ סג בייוקי
 = כע .סדקס קמב וכרכוש ומכ סמכעב תכמכו תלדככ
 מק ביופי רככט סקמו וס קרפב סמ רכד רט תו
 רככס טזו דסי סיכפקס לכקיט רפסמכ דס לכמב
 ומכעב סנטו לדבכ *פסס טז סחיכס יכפמ ססל .בייוסו
 ףמסמכ-דמ6 רפי סיסנקכס סייפוכ(ק סילכסק לכ ויקיט
 עויסכו טיפטוכס יוכרב סכרפת 65 תלרככק קלונק יכ
 ןועמס לכו לחש םורד עדוי ןכולל לכס יסי ןכ ןיכעס
 לחלק לכפס סיסיט טזט קלקי סכס וכ קעטי ו6 וסלכמי

 סאו

 מיעכ 05 .טורדכ דמי סולכססו סמכסס לכקק וכיעכ <
 וטסכט סירבלק ןמ סט סב * וכו לוכ בק 6וססוי6ו *כע =
 סימ .קופסל סופוסומופס ו6ליו סכילע סקוק 076 ל
 סכרכ : קסככ סכוטק ספ סס) וכמלו סתמכמ רופימ
 יפלכ .תלדככ וטפכ :סיסק 65 ןכס6ו * 'וכו ר6טכס סמ
 ף6ר טז ןישו *?וכו תנקק .קופסמ סיס סלו  תדכו6
 3 6סכו .* סולד תטס ולב סו סלטימ לכסס לכ6 לכקתמו
 32 וקפסכ ג* 'פ ויתומסלמ רעסכ גבללק רכד סמ סז

 סמ 1-68 - 8 ספ



 רמאמ  תדוהי לוק
 קלמועו :סיזנת .תיתינכתס ספלנקטס סט סנוקט סמ

 'ו5לתטסס ליסט כטקז רבכס ססמ 51 ולכמומס ןיכקב |
 תילכתס .סיקס יכפמ וכ סו]  סלטב5 סעידיס יוכרכ |

 לכטס .סיסו לכס :סויקסו 'פור6סקס שוק .וככ ןווכממ

 ד  ןמיס | ישימח |
 | תינוינסטסרעטסס טפממכ ?לוכ ןפו6כ ססקיטכ
 וכג סיס סט מש ןכ לעז -* תל לוכ סבוקכב תולנמכס
 רווכ = * טפכס .םורפסקב סכרכ וירס6 ריטטקל עדס
 לכ תופנקמס סקכ וללכוי רט6 :םיפלוכקו תורמ6קה

 לכ דק לכטומ ןיכקכ וחכפ
 'וברסכרלדתפסס סיסי סכפ
 סיקפו ס:טככ \ככפועס ןילש
 ס5 וכ קכק 600 קנל7מ -
 עולכמומטמ .106- לכפוש

 סקלכסס קקזכ ולסק לפויש | |
 ףיטוסו לידגספ ימ תברלץכ-'
 לכ תודוס .עליט דע סקבש *
 " לפפ6 טז סיס 06 תונקכס +

 יבויעמס יכ לוטבס (ןכמ טופ <
 סקופק סטפככ דיממ 1קכמפ
 :תוקוטססו סעידיכ ףיטוקפ
 קלטכל סכייקפ 65 'ויעכעה
 קלעס רכ5ס תויס סעו' כ

 ופ פע סז קפס) סכור6סש <
 "ערב סוטורתיס ןי6ופטש

 זירשעה רצב שפנה דרפה סנמא היה סאו |

 תולחתהמ סהמ זרלעמלש קדמו םירמאמ
 סחקישכ םלכ'\געמנה םהכ וללכוו הנובתה
 עצוה סתילכתל המלשה ידעלבמ תוינויגה

 סדאה בושיש קוחרו ומוימ גש בודק עדמ |
 םתענה יתלבמ רשפא יא טאו ומוימ ךאלמ +
 אוה תויעבטו תוינוינה םהב הפקההו העקל |
 לע קפס ילב'רבוא אוהו גשומ יתלב ןויע
 תונוימרל תיתפתג רבכ קרנהו * םתעד
 ךרצוייבל ןתנ ת4דש ) המ תשקבו תורספב
 < סמלי 6ל0 לו ךרכוי ך5 ןפכ 655 כ (רילע =

 עבטב * זרמשוה = אצלו = ךקכוי .וינע ךעופ <
 זרז םשוקד לבא קרשקהב ותגשה  רשכ

 ךרבתי שצרובקר תלוגסמ םירחבנזר עבטב =
 : םיכזה

 |  סוטילכמ לכ יסויגס ןפו6ב =
 == סככק סכויכע תככקב לכט =

 תינכק ידע סטילס תיטרפ
 יתלוז סכטכ וכי סו יב
 535 = (יפוסולופס- קמכסב
 בוקק עלע וס קכס קיקלק
 ופסט *'וכו קוקלו =* וכל

 ךונמכ קכדפ טפכסט ור <
 רכוומכ לעופ לכס (רקכס '
 "כווכסי'רכו 0561 : סלעמל
 "0כמכס'גסס יפלכמ ל ס(ש
 יקלכקו סתילכמ תומלס לע
 סו ויכוינקכ ןק סקכ פקסק

 55וכ ךרדכ לכ :* תויעכטכ |
 לחוימ יוטלפ ךרלכו יכויבס

 סוקי ימ יו6 = -. יופוסולופ =
 ותוקבד .פיכטס ףוסוליפס =

 רכזוסמ סמ ןיעמ ןזכב ורבד סוס סו לע יכ לעופס לכשב =
 סייקכ וספפ ססכו ולמסב ףוסופיפס ססכ 5 ים ןוטלרע *

 ןוטלפמו טפרקסו םויבלקסלו םמלס' תככ כ:פ יכפמ
 סםתנרדמ 36 סלעפ יע לכו םסו וס יכ וטסיל6ז

 קיס סו = : 3פ דעל דטופ 76 רכל לעופס לכטהמ <
 ת5דככ סתויס טפכל סלסיס רול כול * וכו דרפת סכמ6
 תוקמלמ סרטעס רויככ סתופדתשפ ודי לע תדכו6יתלב

 ןוזכט ןכפיו וכו סקט סלעמלט סמו סל עמל םירכווטס =
 זעל .ןופלכ סיפלקכק סיפפוכק סינייכעס תופעפ סוכ =

 תמש "לכד * ןכע * ידס6 + (במב 156 סו יטכילכיסכלט
 ןמ רכד .ךל וס תורמשעס ןמ ט)עמ5 סקו "כוט >
 םיל6קסמ לספ 5כ וומע תופי 05 וקכע יכפב ץוסכמכס <
 סמכסס םפפל םיככול כו קופלקקמ םוביחבכ וללש -
 עכסס רק6ס סמר .תיקל6 ס236 תלרקבס סנוינעס -
 ססכ .199כו) סכוכתס עולסקס סקס ורק% קדכי סכפכ)

 למשכ רפוסיסמ טקס (כמב סופל ןיס וכ ספכ קוזכזכס =
 .ןמ רמז סזיש יפכב תסת .סססי טס דס לכ יב ול <

 * וכרכזס ם'ללוכס סטטס יפככ תמקו סילכזנס סלסעס
 פד פיט6רי תויסל סביבתס תולססק סלדקט ןכתמ <

 לח6סו (כמכס ןיכע וכלכס בימי סל יכ םינמוכ רתיסמ
 קלווו סלקמ סש'סכע 0 תורטפמס ןוכע ךכ רס6+ "זכו <

 וכסככ = י'וכו :תויכוינק טקקיפכ רעלפ קע) = :סע |

 וי ומוסמ יספכ ור6ססב = > 0
 בטומ יפלכ ןויע ופויסל סענפס תועילס :תכוכתמ 3ש
 כדעכ ץוסיסוכ .ןויע תופיכמ וכ דכוס ידע %וס סכסו
 6וסו יוככ בטויוס -* ססעד לע 51 יד לעב ק6דוס סע
 םוכג וכממ רככסל יכורכז טדקס ףוסוליפס .95 לכו6
 סגכ שוק קכס קרכדמס ספכס סניק יפלכסק עדשה

 לזוס "וכו תיפפתכרבכ סכסו :ו5 סקעושי ןישדכו6ו =
 לפפמ יקייסשוסוו ולמסב " קספס קלספכ ורבד 693

 "כמ60 סמ ו6כומ ןוככ:סוס דקפסו = 'וכז יופפסמ ךינע *
 ףכ ןווכ תשקכו רט( סמו = = וכרכזמ ומכ כ וס 06
 סיכולק סירכד :וסעימסוט 6 ןמימ וכממ ךלמס קפקכל
 | ךרכוי ב5 ןתכ 050 סע :'וכו קוכומלס יפרסכ סיר"ובמו
 5ע סדק לדתשיט וכל ויל סמ ולס רמול כול *וילע:
 בקכט סמ ךרד לע -ומעמ וכטרדי 05 סורדו ותנטס
 סורתסכ סילכל דוע טסו ולמ6כ סכ 5 ןוט6רכ סרועש

  םקנפס 650 | סקככס | סנוע(ס ילוסיע ישו דש
 סמ 'תקקכו קרמו6ק (קסכס יפלו * ןומקס 3ע סלק
 ךלכוי ךל ןפכ 650 קרוכמ סכוכס * ךקכוי ךל ןתכ לש"
 690 רמופס ספכס ריבס סמ (וק1 = וקנפק )ע תלוכ*
 תלונסמ סורחבכס עכטכ = :ךרכוי וינע ךתול ספר*
 'עסמכ ק6וס סמו6ס קרב ץרובס פנו גס וכו רובס
 [כ "וס ןוט6רכ ורמסכו גו ספונס 5 ספייסו כוקכסי
 שי6רקכובייס ןכסכע רוכעכ .וכיפש ןקוכפ תורכסתסל-

 נוגסס



 רמאמ | תרוהי לוק |
 טוכקבכסו *יפלוז סוכר תומוקמבו * סדק מכמ סלונסמ
 "ים יכטב לכזפ .מכו סנונטק-קלונס טק (רוכס מלונסול
 כ קכלס 9וק0 סלונטק לוכעב סיסכ לכסוולקקכ רול
 ספונמק תלונמ .רוכעכ- 9יסס סנונסקו יק6ס ןיכעפ

 וער ר:  ןמיס | ישימח
 ףרדמ וכשוכיס 65 ס6 נחות .ךרד סויאכ למול סכול טזי
 :רעו סו סמ עדכ 05 וכסכלו רמפ בוקכ כו = טלובכס
 סעידיס .ןפו6 עדכ 65 וכסכ6ס :הוסובס סיסוו סו סמ

 * 'וכשידיספקו סישיככס ומכ
 "ג ים יעיברב .רמס ו16 עו
 ןוע וי6ורכמ רסכס מל ססו
 סקיכועב'ורבה סור תרקסב
 :ק(ירכס יכוע סיכוס \ :'וכ
 יכוכס = םיכוכ = רמו = סנופ
 סליכיסימולפ ויסיטס(ילכש
 : פכד רש6 בוטס לכד לכב
 וכסב סיבכס יזכְמַכ סרוק
 ומומ סנע קיסיפ 73 9
 תינכמ 5ע = וקסורכ רקעב
 ונזטו :ולמס  תוכוכ :ויווש
 ויקלסט קלק לכ .לקויעמ
 6 ותסכסו = ורועיטכ)

 ייכפמ יבזמ סיעכומ וסועכמפ
 ץנויכ לכו * כע *רמ6 6
 "ים ףוס ס1 עמל רָמ6סכ סוכ
 סוס סדק (נמי לטל דע

 םונרכזה רשא םיאנחב האירבה יכזמ סיכזה
 סלועה ורייצי רשפ+ תושפנזר ןתופ4 ועיבי
 םתצק הארינ זיכאלמו םהיקלא 1אריו וללכב
 וכב םהצק ירתס טתצק עדיו םתצק תק
 50 ונהנאו = ושחה ?תעדי ינא םג רמאנש
 םא לז סמ לעו סז קמ 15 ( הז המבו ) הז עדב
 תמכה התיה ואו האובנה ךרדמ ונאוביש אל
 - ויה תמא הזב סיפוסיפיפס 85 ( אופוסוליפה )
 האשכ םהו האובנבו תושפנב םירבד םירכוז
 קרטכחב ןורתי םהל שיש תמא = * םדא ינב
 ןושארה .טארקס .רמוא זריהש ומכ תישונאה
 תיהפאזר םכתמכה רופכא קל ינת3 על
 קעדוי יככיקפ 75( חעדא אל ) רמוא ינא לב
 תישונפשר קרמכהב .םכח נע םנמתצ
 וכרטענש זרמב תולצנתזד םקרל שו
 סלעא יהלאה רואהו אובנה רדעה ל הישקה

 וחיטבה 6

 קפוככס ךרדמו וכו 55 06 תקכס עדכ 6% ב * לכ
 - מ6וכתס 6 למול סגור
 וסערכמ 16 סו לכ קשוככס
 וקמ וכ 6יככס דבק יפ לע

705 .19060: + 
 'זפוסוליפס תמכס קקיס וש
 כז יס הכפל רכוט יפל וכו
 רככמ .סיפוסוליפפ סעטמ
 תכקכ ירכדה חכס .סילכי
 לכטכ וקכדתסמ.. סיסכלס
 .ףקממור'ס סשכ = יללכה
 ןויעקו .ס?קסכ .םמקפסמ
 דומלכ  םרוטס וילעמ רוסיו
 קו ותלונס ףלקמו סובכב
 + םדקק חור ל9קתו ססודק
 "ופוסוליפס סנט ןכ ספ לכו
 םוקכד קורטפלנ סידומ
 סיפו דע סיכוינעכ שכה

 6למ חור .סורממ סול הינע =
 םסווב הסה יש | 1926 תולעס יכפסו סיעכטש
 וקנ6 סור רי'ע .126' רס6וקזו ולמ6 דע כו ותוטרב
 סיסיס רמול סכור :סוכרכזק רסס סישכקב = :'וכו ישוכב

 רכווקש קמ יפכ6וכסס נמק תעכו קפוככל יופכ סוקמ
 ספמו סקלכלפ ורכד סוס קם ים יסילטכו* לז לפ יכסב
 סיסכמכס וכו סיכמו סכיכסל ןועע סמכע סס 'וכ
 רטסכ (וסו רמס ב ים ועיכרב 03 -ספוככס קברדמ
 פט(כ הרט דפ'וכו סיפטנפ סי דעו וס סימ ופוכב תש
 סנועס וריימי :'וכו סיירותס סופכתס ענפיפ ימ ןמדזט
 :סטכסכ סעוש סכמ (םכ 63 רס6 סיפוסוניפכ ל דונלכב
 סוס . סנועק יכויכעב וניפ6 סעוכי רוריב 36 עיבסל
 סנעמפ ולמש דנככ וס + גכו סתכק קרו : וי
 לכ עדי

 = * וטקס:ותערי וכ6 :סב רמפס ועכ .:רירקסו יסס ורק6
 . "כ סוכלמ )וחול סקלק סוי טישובכס יככ5'עטולס ירכל
 וכמלכ 6%" ףומ יעיכרכ וכיינע רכו רככו ( כ יש
 קעיקיכ טפילפ סע סיופפע :פולסקויסו וכרט ןכט 33
 > +:3בו סז עלכ 03 וקכ6\ =: 'וכנ סי!6רכ חול סוו
 סבו ןרכוכה סעודי תשזמל) ךלל:וכל ןישפ סכוכמ

 .'לָמ6ַ .ופ6כו ותכמפסו וריבס כעד ססמ 6
 מב לכ םסכ יכ סתנק וליכטס ר50 6 "סקכק סרי
 < לנככ >.סקנק ירפס סתנק | עדיו : לוק רפפַכב וקכצ

  ספקקכ ונטוי רט5 סנלמ
 ולו ןקמקכ "יס ןומ6רכ רכז רס6 ףוסופופס רכד (וסו
 < .פמול סכור נסורכ קכדה רמו לכול ךתטקכ %0 עינק
 - פודיתעק .ךעידויו ךתו6 נבוט רטפלו לעופס לכטס
 יבפסמ 25 פ - ספכ סייק סרועס רעו "'וכ)
 סמכס סיס .וללט רמ6 קול * סמס ךיתוריעסס וקכ)
 .םקיטלכ סס סנ תוטעל ולכויט קמ סזכ סיפוסוליפס
 שוקו .* 'וכו קשוכככו קופפכב .סירכד סירבוז ויס * כ

 רפוסופיפס קסעמ יפכ ין סיק דיס ןוטסרכ ורמש ןיעכ -
 סעודי .ססובככ סיסתמ סתולדקטסו סתקמשו סקעכמ -
 ףפוסיטו .תויכקורכ סקַבְדְס יכפמ ססוכיכ ת6כטכו סב
 . סיפוק ובס סודו דוככו תוללוכו תו60פכ סקינע
 , 7" וכו סמכמב .קסעפס 650 ול סיכמלכס תוקולססש
 םיפוסוליפס רכז סיסס לג "וכו .סילסוו ןוס ורמ6-סכסו
 ץירכדס .ססלב סמונככ .ךי6 .רפסלו .7ו305- קכרבל
 קואפו וליכוק .לטלכ .(ןסה ילככס )כטס תוקבדקסמ
 סכ דע ,וכעמס 65 סָכְקו ססוככס גרדמנ עינק ססמ
 6 רכדקפ 976 יכב רט .סק קר ףתודופ לע סמו(
 ועיכרב ורכז .רככ > וכו ןןרתי סקל םיס מ .: ססכ |
 = יטיכרב סקילע ולא( *.זכו תולגכתס סה ג זס
 סקוש סיכלקב א סוס קול ןקקלתי .ס5.ך6 ג'ט

 מפמ ג 68 | ב  קפ



 הדוחו לוק
 < הפקסךרדב 36 תיקל6ס סעיריס 36 ועינס 630 יכפמ
 וכ .תולנכקסקו * 'וכו סתפקה וו36 6יכקס קמע קמ
 : קנעמפ רסזועכ ניפסא סלכפ די סרכקפ סמ ל
 ככ ומונרתכ וטוריפ "וכו תויקפושס ומכסק וסיטנה
 | תויתפועס .תומכסק וכ
 תויתפומקר | תומכחה : כקו 65( וחיטבה ) .  = *סולכ וילח6 .ןי6פ ןוקנפ

 .ורסש ןופס ןוקק'זכ(ןירהא תירכת ץיא ןוהטב )
 : נש ןיב ףורח ןיאו קרזב .ודחייתהו .סיפכ
 : תמכחה ןיאש שעמכו סהה תומכחב םישיא
 (.זרז רחא ופלחתיש ) :המב םישיא ימש ןיב
 .רחאש המב תועדהמ ןכ לק6 וכ וקלסנס כ
 - תחא תכ אצמנ סצו עבטהמ הברהב סג עבטה
 הריקחל הז ןיא הנה תהא תעד לע תמכסמ
 סכ 5(םחש) לבא םתעד סהילע דמעש רלותו
 שירוגאתיפ עיסכ ונמזג ורבק ירברמהמ אעיס
 תעיסו טארקופא תעיסו סילקדנבא תעיסו +
 ךשחה ) יילעבו םתלוזו ןוטדפא תעיסו וטסרא

 וטפרא .תעיסמ םהו םיכלוההו 300 כ (רוצהו

 סכיינע וכקפס למול סכול
 סוטכו לולב סנס רודס
 סלעמל ןוסטכ- ןיזפ 9
 :'טקרכ רכז-.רככו + וסמ'ב
 'וילנקסק ועכסק יכ קספמ
 < םרכקכש סכק .ןס ןוינְקסל
 < סזכ ודקייתסו .: פוקס ןקב
 .סכמ קלס 630 סכוכק * ,וכל
 ססיכיכ :ןישוכ קזכ ןוקתב
 ןקס = תויתפומס תוחכסכ
 ןמקמ6 סכועל תקופסמ סומ
 ןופס טעמכו = :ןרוכימו
 תורוסל סכוכס י'וכו סמכסס
 | תויקפומס .םוקכסס לחלט
 סוסכ .קפ)קז וז ןמ סמכסס .ססל ןי6 טפמכ תורכזמט
 עכטסמ סכלקכו עכטק רקפפ קמכ תועדס ןמ פעל
 .וכס ןיכ סמכסק ןי5 = ספכב .פועדס יפפסתש סס קר
 סמיכסס ילכע קו סוקי ס8 קכ יוסס תופלקקסכ סיפכ6
 675 ףונ6 ססב וקומס רסס סופוטוליפס ןמ דח6 תעדל
 תזוכסמ כס כ סנקכ טפו (ז\וקלכק 5ע סיכמוסב
 לס ורמפכ .סכ יס ףוס יעיברב וילכל סק ךכו * ובצ
 "יוס סירס ךכק סלט כופסתו (יפופוליפק ך)יקכ
 :65  ס)כ סקולמקס לכ6 רולכס .תפומכ .ךספכל פיבט
 5 ןי וכ דועו סטקס קת וסככי 0% לכס סת לוכספ
 ע סיכמופפ סקמ .סו)כקמס 636 סמכפס סקע סיכש
 ו וטסל6 ול סרונטקיפ סל םילקדככ6 ס0 רק תעצ
 ןריכס סע סיכסמ .ססמ לחש ןיל סכרס סתלוזז ןו 6
 קעוסכ וכממ ולכק סורכדמס ןמ דח6 תעימ | :כע
 תלומס רפוכמ .סרכ סוס סוקמס ןמ * "וכו םרונ(תופ
 כס סינע כפכט סמ .ופכ ול סקועושמ ןי6 סירכדשמ
 *51\ לכל םלטכ סרומס פולק רושיכב ןוכק 'ןל6ומש
 סולזונ סמכס לכ סיטכתפטס מ קכל ספ סילכדשס
 סכוימל יפמ קל קולינס ופל 65 לכס יפל 65 תוזכמבב
 סיקיפסמס ירמלמס ןינעיסילבד בולכ סר יִמכ יניסכמו
 רקולכ ירכדס תמכפ סתמכס ס0רקכ סק3 תותמש יש
 קעדמ לרכס יפל סכוט6 * כע + תילכפ ספכס ונופש
 .ךקלכו סק כ קיקמ רכס קעכק ספ לע ןכ לק רכס

 |. .לי  זמיט ישיממח רפאמ
 - םילשוכמו סיכול םיככד 6 ב סלעקל ךלטכ רמפ
 | = = "ןוחכגס ךכקכ סורכדמס -ןרל לע עוכומ6ס יטרפב
 .טיפלקכק כוס יפרט ימכמ ןקכסנכס קספכ סלק ןכו
 .סופ | יופנ/ףיסויו -סיקבקס מכס ילעכ סיפלקס 6

 ;69ו .וז'וס רבמס רמוס קמ |
 .לוכדס ךרדכיקלוס לע ביסי
 :ןומע סלי .רוכדס לבו
 | . :סכמ6ה6 \* וכו סמכס לוס
 סט ללמכט פוס בורק רספמ

 | .מכספמס תככ ןכ ירק סו <
 :'לסייתכ- ופיסכו המכס לב
 , :לכמ .גסכמס תונכססע טסכ
 | = סוכל םורכד ילעכ סתויס

 < סרומס סקילע לועספ ומכ .
 == 3 ורמ(ב דע 'פ ןוט(רכ
 = סורל: סנמת סק(פ סתודו5
 סיסכ .תוכופלו סיכסר רתוי=

 סיריסכ .וכזו6 = יפופו סיפיו
 < קל רקככו 'וכולמב ולקסבו
 * בע 'וכו סירבד עוחכ

 לוכל .ןופלמ רזנכ וקויס ס6לכ תשזס קלעס רקע סכמל
 רפ(פ סו לע וסיכוו רבסס ירכדו תעדו סמפסב ילכם
 .'וכוכמס יפוסולופס פכ יפעדל סכ * לכס ילעכו : יתרבל
 -= :סיקפ קיטילקש ןט רז נכ ספ (זכו ועל ןוסלכ יכימיל6
 | םרוקו רעו ינע תוכיכ ןוטלפ5 ₪ ופרדמ יב סוקמ
 = 65 .ויתורנשכ וכזניפ ופיליסכמ בתכס סמ יפכו + לכ
 פויס סע ופפכ ת6 ןוטלפ6 (שכ םכדו בלס תכז ץר6 6
 ןפכ לכס תש קר ויקוכ6 תלסכמ דובכו סיסככו רפוע 3
 סלכו סדפ .ת5מכ יקלוז ומכעל רישפס 6לו ויסק5 סכקמ
 םסוו קיס סחפ קפימודק6 קל רו יכזק6 ריצל סכר
 ומעס ספט ןתוס וכק יככ ופע רססכ *יכומכקת תכסכ
 לול וכלקו לזק ילבדכ זסירי לט סכטדמ רמפל רועש
 *קכס זכק ןכ ץיכקע סע לרע כגככ סדוסי לכדמכ סרו
 סמה וגו ץכעו יבסויסורפומ תוספסמו טלכ בופככ ץכעו
 "כמוקס סרבס יפל סגויככר קיכ יב קמסמ סיסכס יכקס
 לעיה ינע לכ לע וכייכע רסכק* = "לו6סו ךפסס ילעב
 פקו + ךטסס ןינו לולק ןיכ עכומקוכיכע סיסס וסקס
 סיכלוסס ריכוס כסלו *  רומלכ ןוטפפש כ יטכס עכע
 . מיטזטספוכופ סכומלכ סיארקכס וטסרל כ יפכ6 ססס
 = = כ סלויטו סכולס ךרד תומכסב סיכייעמ ויספ ספ לע
 < 1! למ ע .ןוכת '| בתבו .םיופשמ ו6רקב רככו * סנו
 פעל רסס קכטמכ סיפוסולופס ןמ פכ )ע סרו ליסט
 .פוריפו ייפסממ פלר ועכע וטסלפו ויתופד לכ ועפירפ

 סי'טגט |

 סהרו



 רמאמ | תרדוהי לוק =
 סכידמל וס סיכלוס סטו ילעול ויק יכ סיכלוס סייפש
 תופירבס פרימסל סכילסכ ולמעתיטילב * סיכפוי'
 < סתכילס טס לע ןכ ו6לקכפ ולט6 סירס6 36 *כט

 < סכס רכס ירכלמ ס?ייט סמ ופלו- * קיאטו סיכ
 .וטסל6 טיס ןיכ לילכמ ומ
 רכז וסט סיכנוסס תעומ)
 פסקו וטסל6 תעיס קלחמ
 * סקילעו "'*סיכפוט רכז ןפ
 "טסטר קעיסמ  ססס טכפכ
 םרפס  ססיכיכ שי :1ל6כ
 :פמול = ₪. ןכ וחכו .תנק
 = * \כס ילעבו ןוטפ6 קעוסב
 5לכסס יתעדי 5 יככ(ש 6
 'סָסַנו >> ?וכיט המ סמ
 = ד/וכז תיעד :תולקסב
 ןמיס "ףיס יעיכרכ ורעב
 סנכ- סתולפתס 326 קל
 לו \כט סתו6 לוכסי 5
 :סטקס תחת וסנכא
 -*1גלנק כוכסב סתלףעקכ
 7 וכפכס סמ ןובכ .סיסס רמופ
 .ותויסל 6יס סז קבסט סרש6כ 3 ב% גס בובסכ.סכסו קלע
 לכ סככמ .וזכמס .תומילס (וסו 3 רסקו תומלש שקבמ
 6נמהל וכקמ קלס לכ :5כוי 53 יכ וכקמ סז עבקהלו * דב
 קרמסס לע סז רח5 וכ וססקכי ח6 סקפו דפכ ל
 ןיכ סז ילקז.* סו קרוטקו ףופק סזו סז כקע :ז כקעסו
 * כטק .סוכי רמפט וקזו ל קסכי עמועס לכ קוקש
 55 גס תעוכקמ תוכס עבר ל'פ יכטכ סרו לכו וכו
 רפיכ 65 ך6 וקופסי לכטו דלכסו ופפכו ופויללכ ססש
 326 רשוכמ 6וק סכומל כס רכזומס כקעסו סלמסק ןיכע
 51518 פ6-ףסוסס קזפ סעט ומתכו = *סיפוסוליפס
 ככ ושויסל וקוסס לכטט יכפמ קספו לכ לככ כמ
 סככ 5נ%נק לנפגתי ךכיפלו סוקמכ לסצומ וככיפ סמנמ
 156 .תומדסל זקטס .סכועל וכממ קלק לככ פופפס 3

 רסחי תומלש שקבי

 חבש סהל

 סכס6-וכ סלעתיו תועלס בישי סזס :יוטלקכלו לע יפ |
 : כומ6כ לכס סזכי סייודכ סולבד סל ץלו + סינוכעתב
 סעוכתק דככ סינ גלבס .תעוכת ףולס לע וררוע לבכז
 ססוכנ ססוכב ולכדי וברייסס סכסו *'סלופיקו קוריסמו
 זקלכ עוויסוכ6 ורכס סלכ יכ למת 6ל ספכס סב
 'וכו סיפפסכ סענעפק ומכו = :'קפסס ןמ תוקלקסט
 סתקולקמ ןידכ סכעפסל ססוקועוכע וטיגזסספ סנוכס
 סכומרס קלעס ןמ'לכטס תוליכש ןיכע יכוקל סמוככו
 מו = :טכ וס ףומ יפיכרפ רכוע ועב טז רחל סט

+ 
 ז

 ::סילכשה תודיטפמ תוער תולחתהב םהלו
 * אוהש לגלגה בובסכ סתללעהכ לכשה םזבי

 :ותכנ היאיש ידכ ) ול
 -אלש המלו ספ לכל חככ תויסלו כ ( דע לכל
 תרמהה לע והשקבי קלח לכל דימת הז ןכתי
 :םיעפושה םיעפשב םמצעתה ומכו בקעהו
 + עדמהמ בייחתה ךיפו| ךרבתי ןושארקדמ
 .לגחג  ומצעב :עדמה -ןמו ךאלמ ןושארב

 ?יעפשה ודמעו תוגררמ הרשע תתא מ וגרדוהו
 לגפנ אל ונממ ביוהי:אלו לעופה רכשה לצא
 :סקפסקכ 65 ( קופסב סה ) םירבדו ךאלמ אלו
 - ןיבימכסה ץיאווקפס שי ץלכבוריצי פסמ טמר
 ןתנו ינפ לכ לע ולצוני לבא ויריבחו ףוסוריפ

 :םהישקה טשפוממ ונעטש המ

 וער ו ןמיט ישמח
 .ורמסכ סט רפכלפ * 'וכו ך6למ ןוטלרק עדמקע כייסתס |

 - 'דק6 6 יכוכממ קיטו 65 דס6מ יכ סיפוסוליפס ספ 5ע
 = פכעק:ךכ לס[ .ןוט6לס .ןמ לכ6כ ורק ךס)מועכקו
 .> ופושוכמ עדוי 6זסס קמס * קולט 215 סי קוס ך6למסיכ

 : וקעודי עיכטסו = וקוקכעב |
 :םווחתסו = * סָכְמ ול םיט
 ךפלמ | סירכד .יכט ומעל
 :סימויקק - סיכככס = 39נ)
 מש =יכ . ספ6 = י'זכו

 < קש | 36 .ונכלוסט : ןשככ |
 ךטמכ פוס קונחדמ סרטע
 .סילנלנה רכוסס יע תעדל
 ורק6מ תויססע | * קרסע
 : | .לכוסס יע קע7ל ךשמכ ספ
 .:ךכ לע :וכ  ססמש  סתויס
 : = /סוככפק:3נלנט סט ליחתס
 . *  וכימפס.קוסש.סיקויסס
 : = ןלככ ןלוסל קנ יכ סז קבסו
 :ףידעמס סבלה ןסיס דע
 .0* דע (וסט סתוניכ<עפס
 .לע סרוסרבכו = * תובתדמ

 :תזזו ורמפכ ספ וס ףוס יעיברב תפוס סבטסמק-לוטב
 :שכפ .סמככ סילע סיפקמו קופס סכ ןוח דילנ סכעט
 'יכפס יכויכעס ופל .* 'וסו 'קופסכ סק .סילכק+ = :'וכו
 \ רמשקס .נונפס ןנסטקסמ 76 .סיקופל סס סרומיק
 :'תפומס יכד6.5ע ססילכד דסייל סיכטומס סיפוסוליפסש
 סטמל קופר תסלקו קופסכ סספ סילז סירכד ול6
 :עספ .וכוסלב לנהוסמ סמ ןיזה רככו = *סרינירפסש
 * דירג סטולח רכס קר תפוע ולןיסט קמ לע'קכססס
 * סזב סילכ וקיפסקש קופסס 6וק טעקסרירכל תמוז
 ןסככ קו רכז+ * סרזכיס לפסכט קופסס ןמ קטמל וקו
 סוס .תונינ6ס ןיכע סמ רכזכ ןכ יכ סילכסס תולינ5 6
 ו תורזפל סרינז רפס יכייכע לכל סופוסוליפס תשלל
 סירכלסמ סוו/מ(כ סטו 'עוטפס 760 ןמ'ורכקס וכרתכ
 ןשי ןלככו = :סמס ךווועי וכו לכס סיקיפסמ סכיסש
 ןכ סנ 5כ6 סקירכד לע יל ןיפס רכד ףוס 65-וקפס

 < :ועטפוממ ובעטס סמ לע =: סדנככ סילטכ סכרס
 ףי6:יכ קנכקס ןש תטפפומ סטקקכ 95 = סכיסק
 ןרט6מל סמוק סוסו וסומסיס סמ לע לכוק כד סלל
 :וקקקס 36 סיטוכס ויקועקס עירכס ך6 קס ים ןופלרב
 .9% .וכס ןיכמ .לע לוססל- קל לכו טפפוקס וקכסממב
 פקכיפ .סמנסכ .ףוסוליפס סיס 139 רכז ויכפל- סיסמ
 מקל | םיז ורעסכ טפעמל סז רכז רככו 'וכו תונכוקמ

 פונככפס

 ונוכו.



 תרוה לוק <
 ןימ6ס5 וסוכו 530 סמ -סקילסמ יכעו = + 'וכו סשובכס רדעסל סיטקסל וכרטככמ פה סוד נכממ

 + ל וש -: ןמיס ישימה רטאמ |
 ::8% סופוסוליפל

 :\סהומע .סלרכט סמו ססילוכמ ללמיפויו סקייוקס תיקל = 3 רו 3כ6.ט* יס ישוב ורמ6כ יז וכו בוטסרכווכו
 | ;:פוספמס ו55כ ססירסש סיכלוס ןומסק ןיש ך6 תפומקמ = . :וכו וילכטס יסועימס:ועבקו כו צחק ןמ רפיסוסו םוטס
 רעסרש 3ע וכקלכ 'וסו-בוכק ססל .סיוזהי 650 לחש
 .ק סילטסס ספ יס ןופסכב
 698 רוכעב ותכטסמו ולכט
 ןיטיפ ממ סנכק ודיב תי
 !.6יס רס6 < ג.וכו וקלנקכ
 'וס ןופ6רב ורבלכ י:סויסרכ
 :סרומס רכדפ :י/רכו סמכס הן; 5 אהב 0000777 5 = 6יקט קכטמכק קלכקס סב

 | בולס -וקמ6ב וט:פ .יכטכ :ךרסחב יבעימשה :> = ורזוכה רמא וטום >> = :+ןועק ס(רמכ
 | יופעלו וניכפס ססמיכטוקס :םירצוקמ םיל לכ | == == 0000020 7 הקושי | ןט ןמיס

 .תוטכמס ןמ לבד וכינו 555  וטרש ימכח לצפ+ וררבתנ רשק+ תוערקר | תועלס ל =
 100 רפ5 .רקעק וכו וכו
 קמ(קכ | תלחתב = וילע
 סיכורק סירכל .וקעימסיש
 "פוכומסס .ופרסב .סורסובמ)
 6% וכו סירבדמס ךרד לע
 לוב רכס 5 .סילקסש
 סלעי ןעמל סייעבוט 'ובייכנ
 :סקכקֶק קכומ לע :קוברדלב
 "של ףכזפ ועכו -תיקלסס
 ,רש9*: וכו יטרס ימכס 3
 ירקעל תוכומס וסעל וטקבו
 תוילכס =: תויפרכ קכוע(₪
 "ורכדס סעכסס יפ לע
 ןויטס ךרדכ סירבדה ניטספ
 רוכזיס סמ סז לע רויס וקכפ
 ףוס לפסס תמיקסכ לכקמפ

 תייסל בוועכו ורמ6כ לכ יש

 תל על ככ סמלס סת

 :ךרדכ : קמ6.ירבד סורככ רקס וכו תמקב תושככקע
 | < ךולכ :למול סכול  *רוכדמ

 .קפדו .תונעוטכ .ןוסנכק  :זסאמו םיילכשה םיפומינה ושעו בוטה ונוכו
 לקט סייכוינק- סילוכגכ = ארש רחא םילועמ- םינפ לכ לע םהו םלועה

 :דוס וילע ספרו רוכדס לעכו == םעה - רשתצ תר לבקהו: תודעה לוק וגל

 סה הפ סלהבהה תמכה"

 :סושוננס .לכ ילכל :וכינעו :  לרבדב דודחה תר 2 ==
 65 ריהז יוה רמאנש המ לע רזעהו
 וסדנקס ךללכ ל26 דוטנס : :םומתה .םכחה יכ סורוקיפאר בישתש המב
 65 רט6 ךרדה (וסו טק ספכ | לכויש וה טעמ ןוימדה לע םיאיבנה ומכ

 90907 בז :ןמוס .סיילכל >  .בויןח* ונחנַאו ונלצאש חמ לובק םהל בייוחי

 :דקינכס ודיסי קר וכורשיעכ | לע בישי אלו רומלה ךרדב סרא ליעוהל
 :וסכיש 655  :כע ילכפק ץלע-הארי רובדה לעבו רובדה ךודב קלוח

 תומייקןתויסל יכיפט סקמ = לע ןורתי עמושה ד בישיש דע המכחדוה =
 תונומא ותמכח רשא דיסהה שהה םימתה
 טככיפ :סילקק) -וסלעליפ = אוה רבדמה תילכתו בישמ םהמ ותבישי אל,

 :הטומי פב קוס סויק וטפנב

 ::וסודמליפ סמכ * ופפנכ = ושפבב סנכיש והודמליו והדמליש המ לכב
 סטכ - יודימ)ת ץפכנו  םימתה שפנב רשא תונומאה ודימרת שפנבו
 = סעכ = :תלוזק 56וקלמליפ - :םירבדה תמכה דיספתש שפאו עבטומה אוהה

 8 'וכו תוקפפסמ וקסיביש ( והאיִּביש ( "קרמב תמאה תונומאמ קחהבכרה =

 וסו(וכיס-09 =
 . >'וככפ דוד תוטמכ םיפרקס

 קוקפסס ןמ יכיס סמ יכ-: תוקתעבז"צ תוערקרו תוקפסהמ
 :רשאב י

 וטלפמ 6כמו 6 ולכס לכלכי
 .ג 'וכו ער ךירכס סזט סתייפרו וסדכעו ךיכ6יק6

 : קמדוקכ סו לע וככפכ רככ .* םירבדמ מכס

 ד ה וי ןמיס
 ךרדכ תלו 05 .סז וס ןידודמ = = 6 ₪
 -םרול רכקס סכמ6.רכד :ףעו :ת6 פועל תר וכו
 :5כ0/כ יס ס3פמל ורמזכו -סבייקת תוקימת קוולכו תופ
 :וכפו וכמ6 דע "וכו עבטב סכוק%ק-ססלסיסק סיליסיט
 " יסז כ .* וכו וס טעמ :ססס סידיסיקמ סוקתס קוק
 = לכו וז ים ועיברכ ולמשכ ובוימע .ללככ 6קספס ףומ דע
 קופלס ינעכ ירח ךנוסס וק יק360 סומיסק ףלרפ יש
 סקולכד םוויקק סע סקפ ןימלקל סקושעכ וקוכיו 68

 " סטעמיכ = *'וכו תלעוק סזכ ןיש

 סוכ וקכומלו דודס לופי ספו ררועי רטפ סוקפסס ןמ ול
 = טורדב .(יכיפ קמכ וסרקי סזק סרקמכו = סתספכ סנס
 :סיפוסוליפק ןמ סכמיסזיפ סעטומ וקקעכסועדסמ וסט

 : ןקסומקמ לבכמ הסרו ויכ6 סכופ וככל 906 וסקס רכדסו
 ובס ןיכ סולט ביטקלרסרדמ תיככ ויל גרו ידי (3מי ו
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 | :סנועק תוטדק לע :ולזגי= :?לקב םיארקה לעא םיארקנה: םהו הנומאה
 | -סעכרפמסס ייקמ-| סלכק >> |

 :ופומלקכ סירטוסק סקמכ | :'תחעות קרוב :ןפ4 == רבחה רמא וז יט

 = 'ףלדב ססירבד ןיזטרוכעב = 'סרופ דול

 < וסלקמו רפ6 (וסס סולדכ

 < 5ע ונובלכ ךופק תלספכ \ וקכומ6 .תסנעכו סילמ6מס
 69ו ולמפ דפוכו לכוס םפככ וכל מו בוס ורמס ךרד |

 - .*יטורוקיפ6סמ פוכר ועד לערוכעיס דע כומ6ס ל ע'י
 ףמ6מל סמוד 6וק תוקתעכה תועלסוורמפ ןוסנו + כע
 :56% לכטסו םסכק ןיכעמ תרכז 006 סז טז ים ילזוכס
 < סמקמ הסוז:סתקפ סמ קופי" לוק סכק6 .תוכומ[ק*

 *ךתלוו
\ 

\ 

ְ 



 :חרוהי לוק |
₪ . .₪ , 
 קפס דכמ סרוקס לוכלכס לע סרוסו = *כע 7

 רמקמ םכמ ררועפמ קפס דכמו 1קרכס כמ ררועתמפ-
 : * וכו ספרכ.רט6כ :סמכסב סיקטלופמס ןמ 6
 \ רישס יככקמ דומלל סיפכס .ןפ סוקפ דופסו סזכ ?םש

 הער "חו זו" מיס ישימח .רמאמ
 *וכז סרוזמ סועכטוקס סעס ןכו .: ססימוכסכ סילכלס

 ןימפסל סתוטפכ וקוביזורקב 1' 'וס יעיכרכ ורד יפפ |
 וטכ 'וכו ססונטס יכועו .ססילכד ועיִמְת סע סק5

 :וז 6קמפב וכקכזם <
 סיריס .רכסל | לקול :סכול
 יסרוטמבו ?ןקספכ סלב
 יכסכ רכז סוס ןוטלס תמבודל
 קמ תלקתו והמלכ ע"ש

 ןוכע .ריפס :כנקמכ :לספומ |

 * בע 'וב\ סוחב יכפס 36.
 "וטפסמוולוקוכרי-סס כמ

 לע :רופס .כיכסל | סיקמו
 תוסרט | סמכו =וקכוכפמ
 רוכס קכקל סלוכ לע ומלטו
 5:6: * ויספ6 לע .רוכל קב:
 ,- .קפווכ לס6 קכקב וקטיפומ:
 רעומ ועבוטכ ןכוסס ימ מע.
 < ופכ סירופבס סלועמ ריש:
 ךכפ סיכוככ סוכר! ופכמכש
 וכיכז6ב רס6כ ספריכי םרפממי

 * וכל ורפם וכיתוכ6ו וכעמ₪: |
 יעלבס .תולדעפס %כ קככמ
 תומדקל וס ריסכ עכטומ-
 עכטוןכ ןיכעס ןכויעבטועמ
 לכל סכומ6ס וכויכעב סינקו

 .ומב- ססצ עבטומ: קלכס <
 ךסמ וכו ךל*  ךולקש
 רטקפ- סמו | >*ירושיבכ |
 וס וכו, סימס סקל עמסכש
 טע ים ןוט6רכ ומ( ןועב
 יועקוטס סיניסבע סירכדסו

 "יקרקדמו רישה יבעקמ ידמול שאמ .ארנ שאב
 "וףיהבמ רכרו היימה טה עמשנו סלקשמב
 לקשמ םעוט .אוה עְבטומה הארנו סתמכחב
 םושב .50ינמ כ רבד:וילע רובעי אלו רישה
 רשאהזרמכ ויחיש םהה ישנאה ת"דכתו םינפ
 ודמלל:לןכי וניאש ינפמ בצקמב לכס הארנ
 עבטומה יכ תמא ודמלל םילוכי םזדו םהל
 טעמ זמרב והומכ עבטומ רמלל לכו זרזה
 לכ4 ברקתהלו הרותל םיעבטומה סעה ןכו
 ירבדמ .תוצוצינ םתושפנכ .וחדקי .םיקלאה <
 תלוזו סתובלכ : תורואמ ובושיו  םידיפחקד
 -דשפאו סירברה תמכח לא - אוה עבשומה

 -והקיזתש .רטפאו והליעות ארט >>
 ךממ שקבמ ינניא = ירזוכה רמָא וי יש

 הזהץמעב קימעתש |
 קריהי הנומאה שהשב רבד ךממ שקבא לבא
 קרפסכנו ועמש .יתעמששפפמ תרכזמל יל

 ו : וירא ישפב

 יעמעהל ךירצש המ = =
 תומדק לוטבב רבדה םייקלו םלועה שודח-
 םוקחס .דימשסל ךירכס ספ תלספ (כ , ( םלועה
 קריה .םשמ כועס תומדק לוטככ רובלס סלול

 . םיאצמנה םישאה הנה תישאר ול זיא ףלוחה |

 אקרפ חי  ןמיס
 תומדקה רוטב

 דיעעסל ךילכס קמ סלקת
 תויקל וכו ייקל סלועס םודפ
 5טכל תעקסמ תס6. ודי
 "וקל קלכמ תקפ ודיוועלקס
 זמכ ןכ לע | * שודסק רכד
 * רכה (כומ ןמ ןקיקטל
 ןוככ | רתוו וכטה חסכו
 "ועמסמ (כי ויפ לע וכ יכיפב
 קפסתמ 75מ ווטפ סירכלס
 * םולחס דימעסב ךירכט סמ
 תומדקס נוטכב' רובלס 6וס
 ךיפמי יכסס קרפכ ןכ ירס6ו
 : םודסס קלמעסכ וקכעט

 םוכ * וכו ףלוסס סיס 6
 קרפס סזכס פוכעטס 06

0 
 ירגדב לכיכ סמוסור קכמק

 ך6 .ןו0סק> מ דע 'פ סלוטס :'תלחת ) 6 <קיפ) | רבחה רמא זי יש
 ₪5 וכ סדככ סתכוטק סע
 סלוסיו = *ןוכפל וס ן5
 תסלק סטלקקה סטרשו
 לכוס .סילפלמסמ | סל5ש
 רמולס סיס .* דע 'פ סס

 עילכק ןיפפ סמ תו6כפפ תמוסהל לכת ןיא תאזה תעה דע ףרוחה ןמזב

 ץכע לכ לע רקס וסל
 סירכלמק 3ע סלומס ןופלכא
 ורמסכ ןופלרסמ לע 'פ 63
 < תנסכ ססל לחככו תוכילמכ ןגקסכו סיריסכ וכזו6 ילו
 .יסכס5 וכ .ןווכו סותס ןופלב רמז ינו6ו סירכד
 סקיימס )ע סרוס סכסו = ע"ןכוכממס דיחפסלו עטופה
 סיעומפמ- סעויסו ליפס .יככלל טפממו קס .םופכ
 סגסכמכ םיניסכמ םילכל .קקוס סמכסכ ססירוכסע
 :רכולקכ סרומס  םודע יפ לע .תוקכסס רתיכ+
 קשמכ כפל סעט ןפוכ למול סכול *  וכו סעוט וש
 סקו = :ןקותמ- יפלכרכד ּורו תסתמ כי ו וריש
  לפסמל .סיריטק .תונוכנ סביכס .יוככמ ודמפ5 סילבש
 סיפילוקו סקיטפפמ ,לכלו ססולכל 5כ9 ₪סיקנשובש

/ 
 ו

 .ראצי ךיאו רעופת \/אצי אל תילכתול ןיאש
 סו רוס 06 לז 6וכב ₪1 =

 ומכו כ לולו .ךלוק רולכ
 םישיאה =

 מלכ5 םרפס ןי6 סילכדמכט רמ6ל סרומס-סש ר/יכש .
 סירלוסמ  סרפסמ5 תינכת י6.םירבד | תוסוכמ ןיכ
 7 * סת, םיפנפכמ .סדשס יפו  למ6ק ו355 דסי
 שיפכ ק םרפסמל ןי6  תופינמכושינס סוכבדס ךרמ6ופ
 כקעי ןכ ןכו6ל ןילמ6 ומפכ ןוסקל ןוססל נרדפכס יפעסו
 סז יכ סלכִת 6.86 ןכ ססלב6 ןכ קחכיו קחכי ןב קשיו
 פע 'פכ סרומס ככ תו לעו = ןוספרכ רקס 55 2
 לם6 ןיכימקק 706 56 סירס ₪ ןיוכי- 31+ רכזכס
 "רכוע ןמז ל וקכוכו ןפמנמ סישיו סירספכ סיווס פסישי6
 .ך סוסה ןימסמ \םיש לכ וכ תומלק קכוממ יפפ בויסתיו

 ןומזס



 ףטאט  תרוחי לוק
 ךןכו סקל עינכת יש סדקמ .ווכס!ט סמ 26ייכולפס למ
 בכ סכומס ןונזס ותופ רמ(ע וגב ןומס-סומ םיס כ :

 ססל פיפכת ןיש סלקמ ויכפלט סמ 30 )סמ ךרל לטכש
 לפסמכ ןוס(רס לכס ןמ :פתוו ןורסקס 35כ0 טז

 תזכ סתבטסעב ופייחיו סקס סכְס ףל6כ יסילנוכמ
 יםיפכת ןופט סממ רתוי תילכת ןישס סע סיסיס סכיסבמ
 וכממ וכויסיו = ג לבנס יכוכסכ .וטעי וכ (כויכו
 ןיז סוכוכסמ רתוי סק5 פילכת ןי סיכוכספ סקכ 1
 לחש 519 יכוכס ןוכ ןכ סניסיסיקמ סקז קל .תילכת
 ןיפ ססמ דס6 לכו .וכמזנ דח(ןמ : רתוי רספ בלב ימוכסו
 .טיסדסתמס סיקקמקע סרקמ .לכב ושעי כו ול תילכת
 סיפכמכ סל ו36כ ומדיו יסיללעכס .סקיפי6 וכעי ססש
 ןכ רסלו תמייוסע ס5חתק סקל שיט סירכל סק כו
 יכייכע 1% לכו + וכקמ ורשסו 16 (וסס בטסכק 3ע ופימוא
 לע יכ6לפ36 רנכוב6 סכס רפכו סי(טשכ סכיש סייכסס
 סיטרפ 5ככ קפסס תועוקמ סנו. קלקקק קז לקלפ

 < .טספוקס .תוסכוכתסס סע סלנג רקוכמ וק/כמתס ומב =
 יכע .+וכקסמס פוסנמככ עודיס ורפפכ סו/תס ןמ <

 וכ קב 'ס 'פ לופיס רעפכ .תוככלס כוס לעכ סכמ6
 םי תולקפססס תיכסק ותמלקס סויקכ סללכ תוכיתכז
 ןופ6ר ספל פי ןרפסמל תילכק םיפ ןויכו ןרפסמל תילכתו
 לע וס תיכפס .סמלקסס רוריבו :91ו ויכפל ןוס6ר ןיסש
 :רככ וכ ספחת 15 םי ס3כת 15 סט סמ לכפ סוס ךרדש
 660 יכפמ ספכת 5 ןיס כלת ול ןי6ט סמ לכס ררכת"
 סל( .דומע'ס 913156 סלפת ול ןושפ רכדכ .עיגקל
 יש ןוטפר 15 סיס יכ עדכ תירס( ו5 סכזמכס מו ו 6
 לומצכ רטפ לכו * ספסת ס5.ןיפט לתו * ויכפל ןופ6
 סיס יכ .עדכ סלועכ .תושנמכק םולסתקסמ תילכת \ש
 וכ" ספק סל ןילפ קלסתו *ויכפל ןוט6ל ן 6 ןוע6כ סספ
 וכ עודוס ןמ דועו * סקפסקל תילכפ ינכט תזחקס יש
 39כספיכ לכס ןי6יכ לכ ו טי קנס ו םיפ סמ לב
 * תיפכפ ול לש סמ קס תויסל ןכפי 63 == וקח
 וכ רועיסמ דרפג רועס 6 יכ ביש קלחק רדנ יב
 ! םקילק6 רכז לפ6כ לולגס ת6רפופ ןטקס רועופס
 טלעכ סלו *רועיפס רקסמ .יפימסה רט6מק תלחתב
 וכממ .םירפכו לעפכ תילכת ו ןי6ט רכד ובקכססמב
 *-קפס וכ סדוק קיספ קומט תוספ ר6סכס סיסי יותנמ
 תילכת 15 ןישס רבד סיסי * פולכת ןי6ע ר6פ0 סיסי ס%
 סו *רטפ6 יס סמ 6וסו תיל כת ול ןי6ס רב לוע
 וכממ םרפומס קלחס 15 ףיסוכ סש *ילכת 7605 סיסי
 רככו * םילכת ו טיפ רכד לכס סיסי תולכפ ו5 סי וס
 תילכתכ סיסי כלו = > תילכת ןו6מ וכירבד ק\סתכ סיש
 טירפספ ןכתי ל *תויקב 66 ךפס סו * תילכת ןישחח

 | ו טי סלק ו5 שיט סמ לכ יכ = * לס לכת ו ןי6ס קמפ

 | לע .עינמ 6וסו סלופס יסושלכמ קלק סיסי* וכתכסקעב

 | ומ סלוק יפמסכ 36 נמי לש שישסט ופ :םימכס3 הפ +

 | רט 6וקמ קעוכחס טודחכ ןוטלפש סכ ךלס רט8 ךכדכ

 סמ ןוומכו .תומלטו .* סל קיפכק ןיש פועוכמ ססיכב) |

 חי ןמיס יש

 | רדצ 36 טיס קמע קלקכסכו = * קפמ לכ תינכמ
 | סע קטמ ימי דע םכימיע סימיפק ןמ סלועכ סיוסק

 | ןויכו <* רפסמ תיפכה 55 יבמ 6וס לכס 25 + קילכמ
 | וימולסת ווסוס ךירכ * ק)כת דע פונמ קוס סלועס לכס
 | סנועפ סיסיס ןפוכ ןידסו * רפסמ תילכת דע תופובמ
 | פונק) סז רובעכ ךירכו ויככל ןוט6ר .ןי6 ןופ6כ .סזפ
 יוירכד ן6כדע * וכמתסֶס רסלכ ןפיסלרכ תולסתס

 : יאטככ .ססימ6 ךלטככס מל ךכטככ סרמשת יכ סועכו |
 | העד תירס רנכו - טרפכ סירכדס רוסיכ ךסמ 36 ידי
 | לעכו ::סירכדמק .יכרד סופמ ןסכ ₪ ונ6כ תוי6ריכ
 | לעכ דקדק לע סכק וז 'פ ןוט6רק רמפעכ סולם סומ
 | תוטדקס .ןימ6מס רטסר6 תעד לע יכ רמפט סירקעס
 | .כויוקי ךכ ר6קכ סיקיט סווופמ שישו קיפמסו ספ םיחכו

 | סלכו 75 תכנסט ופ5 סלועל 6נמוט 66 קכב סיס
 | פט שוט וכ סולם סוכ לעכ סס כתכו * כע ילו

 | ₪6 טלמו ל קנק קוק 63 העוכת ןספכ םדוחת רפלכ
 |  ס)חתס .ןיפ סעוכתס וז יכפל "וט6 .תועוכקס סכייסתס
 סספ סיס 600 סו * סלסקס סקל סיסקס סו ₪90
 | וכ סזויסכונמ קול זומרס סעוכתס וז סיכמ סכְה קלסקה

 רוטכיט דע ופכמו 05 וסכמכ רככ רש .תועוכתס ול ויס

 לעב ץילס ןכ ילח6 + כע * סכוצמ :*ר3 תיפפת ןיזש
 * קוס סיפרה חכ וילעמ םילקל ויפ סע סיקו וטסר6
 | "ועוכקס ויס ס6 ול06 קכונט-סז קיס סלו(ש סכוכס ללכו
 רמול קלכיס לע יענע רודס תורדוסמ םומדנקס ןסס
 טכמש = * תו תומלוקל קכורק* יס פ0וס סעוכתסמ
 = ןוט6כ - סכ לכו 63 + םלקמכו סככ סכויכע תויקמ
 | = עיכמ ונפמ סס5 תילכק ןיש תועוכק ופכמיו ןורס6ו
 = דוק סקנס סיק לו ויפומועפל ס3סתס ןו6 יקככ ןפר
 | ןימעס ךכו > ' תומכעכ 65 סרקמס ןמ ןיומכ 036 תנכ
 | רק6 סו 6ככ ותלוו\סשמ דע סידלוכס תכנס סישיסכ
 קמפ כמוס סככ (נמכס תסכב םייוסמ קוס = קז רוס
 | רכד רפ6 קוו = יתיפכס יתפכל סוו קל רח6 וכממ
 657 ז וכמו סירכזכס וירכד .תירס(כ סולפט סוכ עב
 ופרכס-פוכנ וכעדי לבכסב .ףוסומופס לוככ לע- ססכ
 ומ6 םוכס תו6רסל קר >> *ץוק סכר יכ וקעד תערו
 * בפ רקוו סכספקל וכרו יפוסוליפס ןויעכ סימכסס
 ומויס סע ןפככ רכסס .סיפ6סכ יול .סיק ל ספו6ו
 רפסמכ קר קוב וכי ירסמ * סכ ןומ( 6 סיתפומ יבמ
 ירכל |

 ל



 ישמח | רמאמ | תדוהילוק
 לח6 סרוי ןכו %ט יס ודימ ךמס טקכס וכו ותליז ילב
 טכמ6 * 'וכו ערכו רפ6 סזט קפס ילכו ורמסכ ט* ים ןכ
 *"וכו ךפלוז ירכדק רכוז קק6ט סמ קתעומ סוק
 ""פ ויתומקלמ רפסמ יפפכ גכל יס (כו רככפ ןכס לכ
 וטסרל ולכל סכר ליפספ

 הי ' ןמיט
 ינעב ית)כ סיקלס לע סכ קכדתמכ .ןי6ס ול רלכקס
 עקופסב (נמבק .סילכקס רדעס לכ5  *רפסמב תינכק
 *סמס רטוכטכ וכו סקולסק 5עפכ סוס קכ6קעס
 קל סמו / 'פיס .יטטב סז לע ךירלס ם סט וע ףםוכו

 טסט לכ /* * וכו תילכפ
 לע ת6זק סמוסק דימעסמו'
 ופויס .ןמוב 'בייוסיס * לת
 ריסכַהו .תומכב פילכת לעצ
 ןסכ ורכזוקס סיתפומ סזב

 ויכנ סכרלו * רפסס ורכב
 וכממ ונקעד סייפל סול
 ץע !50 0700 יכ לכפפ
 וכימפ .ירפ סשוע קדטפ
 זוק6ק רש6 כועו * יל6לםיס
 םודסס ןפולמ ךש סזכ וכרד
 : ךוקש קכמ .םיכס שא
 סיטלפס רזו3 קכור *יםי6פ
 כור *ףנוסס :ןימ לככש
 -ןופו =: ףלוסס ןמזס רמופ
 * "וכו ןוטלר ףלוספ יכ קפמ
 המ דכמ תיכפ סיזר וז ירש
 רפסמס עכטמ ןקפרכש

 "טיפס לכ וב רפססל יופרש

 םזוח ןיא םהו לעופזד לא םהה םישיאה
 ןושאר ףלוהל :יכ קפכ ןיאו בורמ תילכת
 תילכת לא עיגי רפסמ םיאצמבה םישיאחו
 םיפחא יפלאו םיפלא תונמל רכשה חכב יכ
 והאיצויש לבא חכב הז תילכת ןיאל רע ילופכ
 לובג לא אציש המ םא יכ אל לעופה לונג לא
 תעופה לא אצשה ץינמה ןכ רחא הנמנו לעפה
 תירכתוול ןיאש המזקפס אלב תילכת ול שי
 סלועל ןכ םא  לעופה לובג לא אצי ךיא
 לע עוגמ רפסמ לגלגקד יבובסלו הלחתה
 ול ןיא תיחכתול ןיאש המ יכ הזמו + תילכת
 יכ עדנ ונחנאו ירפסמ ךרע צלו רפכ אלו יצח
 יבובסמ רשע ינשמ קרח שמשה לגלג יבובס
 חאצ סתעק .םילגלנה ?בובס ראש ןכו חריה
 ןיאש .המב יאו קדז תעק הז קדיהיו /םתצק
 ולינ ןבו הז ומכ הז בושי ךיאו,תצק תילכתול
 ונממ ףודנ וא ונממ תצק אוהו תילכת ול ןיא

 יףפכוי ךו6 ככ ססס סיטי
 :וקלכבקו פסמ 713 טככסל
 | טופ * וכו לנלבק ינוכסנו
 5גלבכ .לוגלנל לכבומ רפסמ
 לעו 9151005 ליסקס ז6מ
 *"וכו סע יכ) קומו :סכס
 :ןכעל םסייקמס .ןטס סכוכס
 סיקרל .רק6כס (וק סוס
 15 ןוטס סמ יכ | תיסונמ
 ךיע סיס 15 .ןי6 .תילכת
 < כמי סכמ6 ךרעסס* ירפסמ
 < כנומ לועיס ול םיפ רכדב
 < פכ וש יכס וכרמש סכו וילעו
 רככוי סיכרעסמ סז תפוז וס
 ןיכ ךרע טיפ סכמסכ וכעדי
 יכוכסל סמסס לג ינוכס
 לק(ק ךרעכ סריס ל
 ךרד 5 סקסו *רטע סיכספ

 יכ = תוסינמס 56 :סיסכויפ
 בר 6ככ רפסמכ ץינומס
 ספסוסק סככ ופויס סע %עפב לכגומ (0קו ססכ 5
 סיפכמכס טיפו רטט סמו * קכקכו סכסכ וילע ףיסוספ
 .:הקע דע סושיכמס ל6 וסכי רס6 סיטישל רמול כול 'וכנ
 רספפפ סויס רמי רפ6 יכ רמול סכור*'כו לכטק סכב יב
 5עפב קר סז יש םופכק ןו6 דע רפסמס 3ע ףיסוספ
 * קב סיסי רפסמ דיקעקל סלועמ לכוכס 65 קפסוקב
 ףימ ויפומסלמ רפסמ יסינסכ 150 רליכס ךרדס לעז
 כיס סמ סכמש יכ וכויכע * וכו שניפ סת ס6יכ : ל פע
 לעב סלועל פוס לעפס לוכג 365 (וקה תפסותס ןמ
 רמג רכזמק ומוקמכ .נכ3בס סלו6 * קפס יפכ קינכש
 = סמ 36 !עפב 6לו סככ 3 ףסותי 65 רפסקקש רמוש
 עומדקס יפס סכמ סז ר6 כו רפסמכ קינכת לעכ (וספ
 שוק  רפסמ לכס ופל פילכמ לעב 6וק רפסמ לכס תסלט
 * תומכס לעב וס ולאמ לס לכו ררפכ 0 גוז 6
 סיקיט 1ע ספסוסס תשוב סכ9 יש רפסמסש תיכפה
 סממ בר רפוו רפסמ סיקיפ לע לכ6 לפסמ וכי6 רבצ
 ספסוקק פשוכ םכ רפסמב | ןיפס סזמ 15 כו סיסש
 ןככו ילכת ?עב קב רפסמ קיסיפ לע סלכ יקל

/ 

 .רפסמ\תוחפ וא רפסמ רתו* אוהש רמול הצור
 ןכ 5 יסיכוכטסר(עכקז | = הזמו

 עינמ רפסמ )19 יכוכסל
 ויקפסכ סו ענב סכס * וכו קז תנק סז סוסי : סילכמ 6
 לכ יכ ורמלכ קלעמל רכוופס קוכבלס כוס לעב לט
 ויקלק 55כ ס6 יכ לכס ןייכ לכ 15 םי קס 3 שיט מ
 לקס רדג יכ תילכתרל ןילפ קמ3:קלס תויק3 ןכתי לו
 רפוס'ןטקכ רועיסס וכ רועיסמ דרפכ רועופ ס0 יכ וכי
 < לקלסומ רכוסקסס תיעיבר סיזר וז ילסו * וכו ודנק תש
 יה ק3כל תק סיק סו * סקק סיקלקק 36 דלפי ספט
 = =: * וכו כוטי ךיפו = : בורמ רפסי כמ קמ רפסמב לכבומ
 בוס לעב סט (יכסס :ןקרחקס סירס לוכנכ סו עצי
 15 ןי6ט רכד וכסבטסמב סלעכ .סלו ורמסכ תוככלק
 תוספ ר5סכס סיסי וקנק וכממ טורפכו לעפב .פילכמ
 תיפכק ןי6מ ר6טק סיסי סלו קפס ילכ סדוק סיקש קמע
 < = תיפכה .ול פט רבדמ לולב תילָכִ 5 ןופט לבד .סיסו
 וקזו * ס5עמ) וברכזט סרומס ירכדכ 31 55ככו * וכו
 רפכמ סיסיט רמול סכול כו סז ומכ קו בוםי ךי6 למס
 וריכס 511 יכוכס רפסמכ * תככ 000 510 יכוכב
 לכס רמופ וכ6 סוכורכ ןוטלק סנועה וכסימקכ פכעס
 ןכתי .ךי6ו תינכק יתכס ןוכעב וריכס לם וליג ןכ דח6

 סמק % 69 6 יטפ



 הדוהי לוק
 שוקו *וכממ לולב 16ןטק 6וספ סעול סופ סיסישסו
 * קבב ןטק ו לודב בס סיסיט כרמל סוס רומפפ
 ךי6 יכ ןוטלב ורז כב טיוריכסמ לולב תככ וכרמלכס סע
 וקוד גלס סמכ מולו רכדל וכס| וביתפסו יכבכ וכו 5
 | ודב ספ נמי רפ6 לקק ןי6
 וכליכ סז .סיק קכסו * וכממ
 ךי% ותו +: קיטס 5
 רוכס עמוטס *'וכו שינס
 תיטסס וז סול ןיכ ןיוש
 *[ןיכ כ וליפס כו
 6כמכ סכיסבק כוט סע סכ6
 סט יכ רכיב 5דכס ססיניכ
 1יכ לע  וקפקטס ריבס
 , למי לוקס ןויזכט סיסי
 ןכוי כ3ס 6וסס ללכק סיס
 נב סקעו | "לטפס 6
 טרפו טרפ לכל וקטנה
 0%מ סווס5 סופכמבק יסופמ
 36 :6כוי סקמ 70% סופ סיק
 תמיד ךרוכ יכפמ תוסינמס
 כפכט סו תמגודל * ככ
 < וןימכדכ | סירקעס עכ
 לעב סעטמ וכירכזט סמ סזכ ללככו קפעמל סירכוועס
 סלכת ול ןיפ סלסת ו יט סמ לכט פוכבלס תבומ

 ב קרפ

 .דוקעיס לוכב 55 לסת ול ןיפס רכדב עינסל'לס יכפמ
 ןוט6ל ול סיס יכ עדכ םירח6 ול 6כומכט סמו 326 סד[₪
 סישלס 6יסו * קנס ס) ןישס קלקתו ויכפל ןופלל ו5 ןיס
 ככ ספירס(ב ג וכ ףוסו קת וילכדכ סמ תרכזועס
 וייט ךילכ סלכת דע .עינמ סוס סלועק לכפ ןויכל
 יסיסיס .ןפוכ ןילסו רפסמ תינכת דע תועינמ ויתולסת
 סז רוכב ךירכו ויכפל ןופפל ןי6 ןופ6ל סוס סלועל
 סנסו = כע וכטלקס רטקכ ןתימסרַב תומספס עמ
 ןיפככט וס סוס ןודכמ ססייפמס ןמס רכסס תכוכ אז
 וכלכ6 תילכמ ול ןיסט סמ עיניס תורטפ[כ קז סיס יש
 תילכת ןיסט סמ סילורכס ןמ וכיכפל סיס ספ מול סכול
 סיסו רססכז לישו וכופ6 רפסמס שיגק ךיפ סרפסמפ
 ונמפ ספ ונטו רפסכ סיפור וכסכ6 רטסכ סלכק רכלל
 וכוס ס6 ילסס סלסת ילכמ ומ לפפ6י6 * סויס דמוע
 "וכו ןיקמסמ ותופינמב ךילכ סימו6סע דס לכ סיסי ןכ
 וימ6 סדוקס לכו ליפוס 6כמסל לכוי סככוס וכי כמי 5
 ותוסיכמ רס6 סבס גרדמכ 06 סוס 50 סיפי6ס ןמ
 ודי לע .תיכרוס6 עוסכו ךולק- םיסס םי6ע ןכו קכיו' כ
 פוכסכ .יפפרס רדעקלו תילכת ופכ לש למידק םומזמ

 מאמר 

 .רנלעא תילכת ול ןיאש מ עיגה ךיאהזמל
 תילכת ןיאש המ םיאורבה ןמ ונינפד היה םא
 רשאכו ונידא רפסמה עיגה ךיא םרפסמה
 קרלחת ילבמ ול רשפא *א הלכת רבדל היה
 ךירע  םישיאהמ דחא לכ היהי ןכ ונניא םאו
 וינפר םישיא תואיצמל ןיתמהל ותואיעמב

 : שיא אצמז אלו תילכת םהל ןיא
 ףוגהו ףוג אוה יכ שדח םלועה

 החונמו העונתמ טלמנ ונניא | =
 זרז םיאב דיִלע םישדחתמ םירקמ םהיתשו
 רובעב קפס ירבמ שדח וילע אבהוהז בקעב

 היה אל ןומדק היה םא יכ שדח ףרוחהו ואוב |
 ןמ טלמנ ונניאש מו םישדח סהינשו רדענ
 םישודחל סהק קצה יכ שדח אוה םישודחה

 :שדח:אוה ןכ סא סישדח םישודחהו

 00007 חי ןמיט ישימח

 | < סנועל לדפו וכלעס לע 0שי וס סנ לכ ותוץיכמ
 | סכממכ וכעדי * קוסיכמס | סכוי וסוכיסכ רט6מ סכמל ך6
 | קנס ס3 ןיסס סלקתו ויכפל ןוטלר ןיש ןופ6ל ול קי יכ

 | :רכודמכ וקופיכמ ויס קוסנוק סבעמו

 | טודחה סוייק ב קרפ

 | יל * נכוטדס | םלועה |
 | קרפכ ומידקס

 | יפל-וב לטוכיט קמ סדוקס
 | 63 ס'ועק תומלק ותטט
 | םפומכ וטודס רכד סייקפ
 | יכרל'וטמ וכ םי לוק סנש קה
 | = וליכזקו סירוטה סירכדקה
 | .וככוטו דע 'פ ןופלרב סרומס
 | *יעיברס ךרדכ ורמלכ ומע
 |  ככרומ ולכ סנועספ ופמ6
 | .טלעו 6לו סרקמו = סנעמ
 | ו5 הלקממ סימנעמ סנע
 | -טנכ- = סילקמסו | סילק
 סיסי : בייסתי : סיטדוקמ
 טדוסמ סקל (טטס סנעס
 ו סופדוחעל רבוסמ-)ב יכ

 * םדוסמ רללכב סנועק ןכ סל טלוחמ וס ססמ טלמי
 םק סולקמסו טדוחמ יתלכ סכעק ילו6 רמו רפי ס6ו
 * תילכמ (ל 36 סז רוס רס6 סז וילע סיפכס סיפדקקמק
 לזו סקל תילכפ ןיש סיטלוקמ זיסיפ כייסתי כל ורמ6
 בוטסו סיכרדכט קוקס וס ךלדס סזו * רקס וסומסרככ
 סוכ ולבק רככו תפומ וסובסס טיברמ לע סלכ6 סטנט
 מעכמ סלעכ וכי6פ סמ 55 וכרטני תומלקס 'ג ךלדק
 6כ דכ 3ע תילכפ ול ןי6ש סמ סקמ פק + ןויעס

 ג קרפ

 טלקמ לכמ םיכסקו *רקס -רק%ס רוס רס6 ק(ס-
 וכסיסכי סלועס סומדקכ .רמו(ס וככיד פעבו םדוסמ
 ווטסיל6ם .תוכוכסס סעוכתס וקו סירקמס ןט סרקמכ
 = .סונו קדפפכ 69 סווס יתלב תיבוכסס קעוכפסט בוטס+
 = שוק סעוכקס ול תשנטכ רטל עעוכתמס סז 1520 סיס
 .ףודס סויקכ וכל קלעופ ןיפו * דספכ לו סווס יתלכ
 = םסודק וכ יפרו ל וככיד לעכ רפ6 סילקמס רט
 < םדסמ יתלב לע סז רוס רק6 קו סיס סספ רמי
 < סרקמס סזכ למ6י ןכו * נוכסב ( טדקתמ יונס (כ )
 = גל נק עומק רמופ סכור םיבוכסס סעוכקס 00 5
 < טלקטס קכס * סיעקוקעס ולקעס ןמ קרקע ןיטמ סכיסש
 << .תטלקסקו * וטודס רשוכיו וילע רקסיס ךילכ ודכל 5וקס
 = 6נמכ ןיאט זק ךרדק סו לעכ )כק רס6 תיטילסס

 [ פקק



 ףמאמ תרוהי לוק
 (וסש סנעק : לעול סכוכ סכקמסו סנעס ית)כ ץפופ
 סענ קיס :סל סכמ[) וילקממ וכ וכימקש סמו ילרפת
 ומכיל לעב .תפומכ ר(יבס סע .ופכ סרוכו רקפמ בכרווו

 סרונסו ןופסלס .לקפק

 פר חי מיס ישימזח
 וכ קפוסמ טס .תופונמ כל סיסיו ץרוכס תופוכמ סלע |

 כמ ס תושיכמ ררכל ול קל רכמס סכסו = * כע וכו
 ₪ ויכפל = 60 וטלקתס ןמוכ סדסתמס ודסוקס
 ויס תפוטכ רפכפוס ךירכ : םותעס לכב טדסתסל יול ופויס סע = * וילססל

 זיו תּודְספכ תווס קכופ6לס
 * ספועס טוד תעומ ר0כתי
 לכמסס פויס סע קכסו * כע
 סנעס .תכומ6כ סת6 ומכיס
 לוק קל וילקע ןיכעו יללפח
 סענקפ קפס י3כ ןימ(ט

 *סרוכנ| למסמ .טכרופ |
 וילו סרומס ירכזמ ןכי 8
 סריקסס ךלונמ ולכע ונע
 דע'וכוכסס עוכפס סרקמב
 למסספו וטולק | לץוכיש
 סנופללס :סרוטסו = ןופרס
 לש סכיוכע :וכסקיכ רככש )
 : תודסמכו | תווס ( כ
 -ותווסר קופל 6וס סג ךרטכוו
 ךרדק לע קנבס לוטב סע
 : סלוקס 'פכ רוע( ₪

 נ קרפ
 ילכ םלמזמל רספ6 יא

 67 יכ וספדספ קכס
 סמ םערי רככ'וכו טרסקמל
 .ספ'פ ןוט6רב סרועס כתכש
 סילקסל .סילכדטס ךלד יכ
 ןילס .קופפלו ססותועלקס
 .פדוסמ םלועס יכ סיקפומב

 'ה תואיצמ

 הבס ילב שדחתמה רשפא יא
 רשפע+ יא כ  וקרשדחתש

 וב עובקל ןכתי וב רחיתיש תע ילב שדחתמל
 קרמ ידערבמ ותעב ורחיתחו וירחאו וינפח
 :דחימ לא ךירעמ וירחאלש המו וינפלש
 עגל ) ןומדק טייקסיקואה = ד קרפ

 סא יכ לפ:69 ₪5 ( ףולח = =
 יסשלתשמ הזו שדחמ לא ךירע היה שדח היה
 עיגיש דע ןבוי אלו תילכת ול ןיאש חמ לא
 רשא אוהו ןושארה אוקר ןומדק שדחמ לא

 : םישקבמ ונחנא = |
 וכ ףורחי אל יחענ םיקלאה = = ה קרפ

 תומדקה ול םייקתנש קדמ = = =
 ךירצ רדענה שודח כ תדעהה ונממ קחרתה
 קרבס לא ךירצ שדחה רדעהש ומכ.הבס רא
 תמחמ ךצ ומעע תמחמ רבדה רדעי אל יכ
 אוהש זדמ יכ .ןוימד ןיאו ול ךפה ןיטווכפה
 דס6 וקו 65 אוה אוה םינפ לכב ומ המור
 ךפהה לבא םימשב קופי ( רפוכי ) אל
 יכ ןומדק .היהיש ןכ םנ ןכתי אל רידעמה
 אלו ותואיעמ תומדק הראבתה רבכ סול
 קצוה סנמא .שדח לכ וכ שדח היהיש ןכתי
 :ותדע לולעה רידעי ךאיהו הזה ןומדקל לולע

 ו קרפ ,
1 

 ג קרפ
 לוז ןמז ו5 לחיי מ ןכ סו
 קפס יפכ = "וכ טדסתספ ןמז
 סיקל0 דיכ ס5 יכ הז ןיש
 פסכ רפ0 ןמוכ ובוט םדחטס
 תולסיתסס |ךרד) י וכ

 630 סילכלעס 325 סנוקכס
 כקכס סממ .סנוינע פעלי
 ךרדכ דע פ ןוטלרכ סרומס

 :יטמסס

 תי ותומדק רקרפ

 65 ןומדק סייק = םיקלא
 סמ וכו ףוכסי :

 וקועמסמ ןיש ףולסי 65 מס
 ןכ רס5 ירקט דיפעס לע
 וכמ6כ ררפכ קרפ סז לע סבי
 * ףופסו 65 יחככ סיקנ6ס
 לופס (ע ילכפ ועמסמ קל
 * וקויס רס 050 רמ6 לכ
 סו :(קסככ יתסכמ ןכו

 וכייס יכ *  רכו לטלתסמ
 וקה טלקמק לע סינ(וט
 * ןו6 05 טדפמ 5 טי ם6
 8 סז םדסמ 15 ןיש סו
 .םלסמ ול םי ס6ו = * וסוכמו
 :ווקולוס לע לו6סלמ רסכ 5

 :םיט קפס 653 סייקתס שלוחמ סלועקט סייקקקסכו
 :ספועסס לע םוי6ל פיבי ןכ רס(ו = *וטלק סטוע ול
 * ףוג מיפט דק( ותווסכ ומיקי ןכ רק + דק קה
 ןיכעק .סזמ רכדכ .סיל6עמסוס ןפ רכקמ לכ .ךרק סז
 ₪: 7 ססוכלל וכרד לפ6 וכקמו מ סקל סיקסעס ןכו
 :םודק :סויקכ :ססיקומדקסו  םסותוי6כ וכפו6 סכמ6-
 :ןיכעס 5 סיקולס :סק ותוטדק .לוטככ 6 ס)ועק |
 .קמ6תי :וטודקכו סלועק טודק .סויק לכ ק6 33וכְה |

 יקקסל ךרלס קז יתלכתטב רפ(כו = י(נעכ (רוכסמ
 לכ יכ ןקסוריס 5 יופכו 760 לולב קוסיר ןכממ יפפכ
 וקוגיפי סליעס םודח לע תפומ (וקמ וכטסוט סא
 רס6ו ורמל דע "וכו לזוג .תפומ .וכימו תוקפסמ
 סכככ סעדקס ססקכ ךי6 = * ךכ ס)6פק ם6וכ .ןיכעספ

= 

 כומח 

 סיכט סמוי וס" סנקכ סיסס קמ רדעסכו-רדעב סוקיש

 36 לם'תטמ .ססטק ןיכע סיקו סרכזכס וכתל(ט ןיעמ
 לוכסי .5לס למול כול * רכו ןכוו לו : תולכמ 5
 65 ןכ סט תילכת ןיסל סיסדסמכ פולט תטסס לכשס
 -יכ טלסקמ סוס 6כמכ סיס 05 .כלו ןוס5ר םדסמ קיס
 פכמ .ותלוז סתלועפב סחכ ןי< סייענמ5ק סינעופס

 : תומכת ו ןיפס סמל וסר ישו ןופללס
 . .ךרבתי ותיחענ | ה קרפ |

 "טיקל?סו \* וכו תומלקק 1) .סויקתכמ
 יכ :סלוקק קרפכ- ר0יכפומכ ןומלק

 'זמדקס ו5 סייקתכט טמפ קמדקקס ר0כ5 סכל וכו םולמ
 סמ םודפב סוטק דנס יכ רמו *  לדעסס וכממ קקרתה

, 

 סכלנ ב )6  3 עפ



 | ₪ ןמס ישימה | רטאמ -  הוותו לוק :
 פלסכוו תפוס סיסרס ןוס סכמ< * ףונק תוערו6מ 3 "וכ ןקנע תקפמ בדק רדעי מ יכ ' פרס 5 סיכורכ .
 * .לכקמס .לכמ יקכ ופויס ךרבתיוכ ןומזיקל כ'גיופרט סע = .ןומדקסס יושר סוס ןכ לעו * פלק סל ז:כשק לכוי ₪

 :וכ .ולכטס ןוכרסו .סנכסס .ןינעכ סיילכפס ן; ף6 = סיסי ורדעס סעודי 196 ולדעס לע קזטס 50 סו₪ >
 :תוללככ סיזכומס תונרדמ לכו קככ .ךלכתי .ןקויס) פס ול ן/6 ילטו י וכפס קמסמ
 יטסס ןווע  ףוס 5 'פ מפ
 ושיבמס בייוסמס יכ רמ

 סעוד 5050 תויכסס וכ 5
 ופכ .סז תלעו ךפס

 65 רפ6 .סלוענק תוטיקפס
 ומכעמ ץוס בד וכממ ףידצפ
 .סכססו סנעס רדעכו וכי
 וכ 'ופפפסה ןי6 כל לג לכממ
 סיכוק סבס) *כע ילככ
 - ופמ6כ ןוימד וכ ןיספ לכס
 לכב ומ למול (וסס סמ יב
 סו .* וכו 6ןק 6וק סיכפמ
 לורפס כמ 6וס רקסס יב

 : פומורס .תורוכב ללב
 ףלסתמ דק6ס ןכולס יש

 סלול לכלכ ןויטל.לו ך

 ףוגה יכ * ףוגונניא םיקחאה | 1 קרפ

 ןמו שדח פצוה םישודחה ןמ טלמנ ונניאש
 ותוימע קררקמה יכ זררקמ והרקיש רקשה
 ךרוה ףוגד לרועמ חררקמהו ק4שונה ףונב
 ונניא ךרבתי םילאזרו וידע שצושנ וירחא
 יתלכמ דעב דהיתמ לו כ ( ונניאו ) לבגנ

 : ףוגה יאנתמ הז יכרחא
 ז קרפ ןטק רבד לכ ערוי םיקראה

 ותעידימ טדמז שלו לודגו ְק
 . ונקתו ו"ורסו לכה ארב אוהש ראבתה יכ רבד
 רעוי םא עמשי אלה ןזא עשונה רמאש ומכ
 ךישחי אל ךשח סג רמאו טיבי אלה ןיע

 : יתוילכ תינק התא יב רמאו ךממ

 .זרמו םישודחמ טלמנ ונניא

 לכ סוקמ ןי6. = ותוטכעב
 .כפם וילע שופכ סלקע סוסל
 * .גופומכעב לכס ללוכ סיס 5
 *ףונפ 5לועט סכקמסו
 | \?פ ןוט6רכ סלוטס לת6כ
 = ו םייעבט סטנ לכ וכ צע
 * סולקמס ןמ סיכימ יכש
 .ל"קס דכמ וקוניטי סילקמ
 ותרוכ דכמ וסובוסי סירקמו
 . * בע :וקסכו סקס ןוסמקב
 ןוס6לס ומס 560 רטפסו
 ב5 ,ללופמ .וכמסכ זומרי
 = ויפכדכ 592%. * ןורס ךלוק
 < 6וסכ /ולק6כ יכשק  ןימס

 \ .ומכול ךלבתו סיקל6קו * וילע |
 ס6 יכ וסועכ רק כול
 < פו | = (םומכ כמסס לכמ
 ופכ סיס ריופכ סלופ ןכולס ר6סיו וס (טוכס לטב>
 * ויתוברדמכ וב ונקס ןיסו לי6וסי דקל כולל ןכקתמ

 1367 ו 'פ רפבתוס וונכ ףוב .וכיפפ תי 6לוככ ןוכעסןב
 .ישו לס םיו וס [וס סיסו דכ לכמרלסמוד רסס סמודפ
 י כודעקס וס 6וס ךפסס סיסיט 5% ר6₪ 05 כו * יכש
 ןכפי 65 סכסו עלק ו ןומלק קיקש סל טלי 69 סזפ
 סולכקמ וכסכ6ש קוכ6ק :סז סכמ6 יכ ןומדק וקויט
 סדוקה 'פכ ותוסינמ פומדק ר0כפסרככ ויפודוס 3
 05 תילכפ דל יוס סמכ סו = * ללעכ 65 סקלועפפ
 ןקתי (%ב + פכיט ספכ וסרודעו ך<  יולילעש

 :'וכו םדס לכ וכ פדס רידעמס סיסי

 ונניאו * הרקמ והרקי אלו ףוג וניאש 1 קרפ
 2 . : : ת'בב ותכ לבא לבגנ

 * םדס וס סיפולקס ןל טלעכ וככ65 | המ
 :ןומדק .סוספ 7 קרפכ תעדפ סי(רסרבכו

 * סונטגס ןמ .סזכ טיט סמ סרומס סעטמ וככתכ 'כ עב
 ףונס יכ * וכו סלקמ וסלקיט לקעס ןמו :ספ ןויע
 סולקמס סנ לועלכ ףוג וכול סקו * סירס ץפוכ קוס
 זק קוק סיקרט סכו * סלנק ףכל קוכמ וכו(כמ 5
 כקספ סמ .ךרדכו .* וירכדמ רסוכמכ ףונסירקמ 5ע
 - פרשו לו ףוג כיס ורמשכ סרות סכסומ ק\חתכ סכמרס

 ח קרפ

 לדני ןכ .לעו "ג "יס יעיבלב רסובמכ ססנ .ינעב
 :לכנכ וס קר תככ וסכ ןי6ס רכד לכס רמפ5 וכבד

/ | 
. 

 < \סז * "וכו דקיקמ .6לו לכ בכ
 , :סיכללטסס וקטמל .ךסמכ

 י

 < ;מס ךלכפי (רוכק למ ול דסוסז לוכנ 36 דסיקמו
 לסייתמ) לכגומ ססכט סיכ5למס סנו ליפוס ףו וס
 .סכסו = * ומרכזס ומכ סיימסב סכס דכ יכלכמ דכב
 ףוב .ונכישס סמ דכמ .תפכ ךרכפ* ועויס 3ע סלוס
 .תבוס לעב ירבדמ וב (כויכ וכל ו = * םיכוסס ועכ
 -לוסיסרעטכ סוימסב יכללמסס ומטפכ דמועס תוכסלס
 -ילכת ומ סי לכ גומ לכס 1 'פ סס ורמשכ ךסמכ סולו ד פ

 :רבוחמ תילכש ול םי רסש לכל

 :רבד תיותעידימ דחבי אלט קרפ

 . םרומס סטע וז סו6ל קומלכ *'וכ) רכס
 :ומכע סז .קוספל סתו6 ךמסו 6''פ יסלסכ <

 :ימולסכ פככ )ע סירכד וכמ ומדק רככו "רבזןו6 עטוכס
 .טכת כמפכס 'כעטס לוד טס סמס לריו ורץסכ 1 וס

 ב

 < = כו ערתו יכפרקס 'סלומזטכ רמ0ס סמ לכו רצו 6
 :36 וכ ןוו:ש רטפל וגו ךסק סנ רק(פ סעו יכע

 .םקויקקל סקוקיקפל סס סייו6רמ סיילקקס סיטרפס <
 ך < קכתי רתעידו וכיטע ןטלעב 65 ןכ יפעקו ךפקס



 רמאמ " הרוהי לוק
 : ונתויחכ אל ךא ךרכת: ותיח | >ח קרפ

 וככסוספ סעכ :'וכו סמכתס ול סעייקקס = = רבב יב
 לי ס6 לכ תו סלועס 96 םדסמ תושיממ

 תפר | חי ןמיס ישומזח
 :טירכלקס ספ 5ע סרועס 25 רכזוס תודסיקססמ
 .* ךכו רמפוס רמולל םיג .: יטימסס ךרדכ דע 'פ ןוטפרכ
 שעד לע צל פ ןופ6רב סלומס ורכד רז6 ק5 רוכות רוכזו
 ףכסט סמ ךל רמו6ו 01 ךלכתי ויל5פכ סירכלעס

 סטכסב סת[ע ופרוכב
 לועו *ץעדכו: סנוכקב

 וסט סלוקס קרפ כ6כס
 ןטק רכד לכ ערוי ךרכפו
 סעייקתכ ןכ ס6 * וכו לולב
 סו לוווכו 000 פויסס 5
 656 :תויס יתלכ 6
 יכשב ורכדכ *'וכו וכתווחפי
 סויק כמ6כ ס0ו ולמקכ כמ
 וכ וכקכוכ ףוס וכתויסכ 99
 סנועמ .וכסב6 :וכככס 6%
 וכ6 וכו וכויפ ס6 יכ םוימ
 : וס קט עלכ 62 סילוש
 וקס רדג יכ * 'וסו קרדנכס
 : עעוכתמ םיבסמ 6
 קו וב ך6 :* וכו ויס :לב6

 רבכ יכ יח ךרבת! סיקלאה
 תלוכיהו המכחה ול המייקתב

 ונתויחכ אל ךא תויחה דל קרמיקתנ ןכ םא
 תנינע תויח לבא העונתבו השגרהב תרדננה

 * איה אוהו אוה איהו רומגה לכשה
 אבזר לכ יכ ץפה םיקחתת | ט קרפ

 וא וכפה אביש רשפאב ונממ
 ותלכיווירחא וא וכ רשא תעה דוק וא ורדעה
 היה* אלש רשפא יאו הוש םינינעה ינש לע
 רחאה 'תלבמ םהמ דחא ₪ תלוכיה בישי ץפח
 ועדמ יכ לפפיפ 5 ( רמול ) רמואל .שיה
 יכ = = יץפחו תלוי לא ךרטעישמ קיפסמ
 וערמו.םיכפהה ינשמ דחא לכד דחימ ועדמ
 קצוה דשאכ שדח לכב הכסה קצוח ןומדקה

 הזו |

 ח קרפ
 שוקס ובססיו וילע םימיכסמ
 506 וכ .וכטמו נסו לכשומ
 סעכר6 סקו [יככ ילכד

 = קנו סכס לוכי יס סיר?
 טיקלח יכוימעס וס ורמ(ו
 לקטס ןמ למ .תויעילסו
 פכמ רדעכ 6 רוכס סיסיש
 פככו | * כע 'וכו סמו(6מ
 :וקרפכו סרועס סס לדפפס
 קיסרקל וירח(5ו ןיכפל ירח(
 ךרכתי וכממ .סורןקס ןיכע
 | שו טופ .לס6 ומנע יכ

 ;סיכפ סוסב וינע ףסוכןיכע =
 וט יסכ קעמסו עדי סו
 בכ תכוכ .רק6 יכ %
 < םילכלס ןס ןס סילכלעס

 לכמל תויקסס .ןכויס יו
 :לק5 לכס יכ ותוקכעמ דרפכ יתפכ רוב >>

 ט קרפ

 רכלס יכ פעלו רככ רכז יכ פס טיקלאמ
 36 תלכנומופלועפ * עכטכ לעופס 3
 נככ תדסוימס ותלועפ לועפנ סרכומ (וסו ס6 רבד
 סיכירגס סיסכפס לכ ספ ופכמו 766 .ןמז לככו סוקמ
 וסקיעז 6לס ללככו * יושר קחקמו ןכומ ?םוכמ ותלועפל
 יתלכ ובוכרכ לועפמ וכויכע'ץפסב לעופס סכמש- * קיעמ
 ככ 'פ :ימסכ סרומס בקכט וטכ רכד סוס 6. סלכנס
 סגוככ לעפיסלעופ לכ יכ פרזו6ס .תוסילסק סלב
 תסז סכסו "ובר רפלספמ קולועפ קפעי עבטב (ל ןוכר*
 רפפ(כ ץוס וכו 6בס לכ יכ-ץפק זפויס לע 'תוותוישל
 "וכו תעס סדוק-ו 5לכ סיסי קו רדעימ ו6 וכפס (כיש
 יתולסלתפסס בויס וכ.לטוכיס סזנ יכסו ןוט6ר'פ לכו ןכס
 םרחתסל (רככשא לחיימ ופויס ךרוכלפ רוס ב פכו
 16 סכסו :* ןירס6ל 5)ו ויכפל 5 ורכס סויב וקעכ
 פצע ךולכו = * סופכ סיכויכעס נט לע ךרכתי ותלכי
 :םימייכעס .יכטמ דח6- קלועפ 96 יוסס תלכיק קוטקל
 סיסי 650/60 6זו וכטי .ץופסו לט6 325 [פס ספ קיקיש
 סוס ךרדס יכ 'ג 5 קלעממ יפכקברכסו "וכו פס

 .:קעכר6 קכסו * טכס לועס
 תטלסכ רכפס ירכדב ודקפכו ולכוכ ול50 סירקפס
 ע ומעךרדמ לוטכמ .סירסלו סוכופסס 16 ויקרפ
 6וקק ךללס לע סקכמ6מ לפ6 0160 סיל5קק תודו6
 למכו ךרבתי .וקודסק תכומל קוקלסמ סל( 6 פקמלמ
 קפל סכר * ךנצ(ו כ 'פמ ןוטלרכ סינמטק וילע ל7תפקס
 1 פרכוועס ךלספו ועדמ וכ למ6יט סמב סוס ןיכעס
 :ףרכתי 6וסמ ולמפכ 'כ יס .ףוס יכסכ וילט ורכד סדקמו
 ףלכל וס י כע *ו5 סדט סעכפס יפו סמכסס סנע
 גלכווס .למ6 ץפססו קלכיס יר6תל ךרטכ'ם ילכמ קיפסמ
 .ףתלונסכ דסוימ (וק'קו ועדמס רמ6י תעכ יכ *סו'פכ
 , < מופ ךכטנכ 691 סיכפסס יכס דס6 לכל וכממ מל עמק
 . = הערשפ רמי ןכ ומכו סוסכ סיכויכעס יכס לע ותלכיפ
 ץפמקעו למול ךרוטככ )ו עקק לכל סכמס 6וק ןומלקס
 ות(ש סכמפיכ * רק6ס ותלכמ טסמ דס( 17 לבי כושי
 :סכ 36 סבוט5 ופייטסו לעופס ותצידיכ לכס ךרכתי
 5 ודוככ סנפ .6וסט ודבל ןומדקק ועדמכ ץופסיס6
 * רבדס לע רוקיב ףיפוי סו לסל ךסמכק קרפכו = תלו
 ?םילסק ךללס 31% + 'פ יכטב סרוטס כפכ סזל סיכסמו
 .סמ כ תויס) סלוטס תומדק סכ וכייפי ר65 וקו
 רץקכעב סמוקק ותקכמו 6מי-רככ (כיס סמכסס וסקבייפס
 סו למ יפונק בוייק קוו ןומלק סכקמ בייחתמס קיסי
 2 | סנש עס 1 > סונג ויסיט קבויק רח וקקכס לכסכט ומכ ןכקכ6ש



 רמאמ תדוהי לוק
 כתוילו םילודב לקוי 6)ו קוספ (3ו רע 3 קעטמ
 קוס 65758 לספ ופונמסכ וכטכס -.?כסנ ןכ *טמטס
 לפס קכילתס ותעכס רחש ךסעכ - לכסו בורק = ןמומ
 ךרד .סכועב תולכמ לכסנ ונקכפפ 056 קכתפמ סכיס
 "רס6 סטפסמו'(יסס קעכסה
 ךטמכ .וכתעלכ כג .ןוכרסש
 רכד לכקו סעכסה 6
 וענפ = רעופ ימיככ רח6
 .ןימלכ = 05 וכסכ(ש קקכסו
 למ ןיכעו * כע סיר6תב
 6וס וכו רמליט רעו05 םו
 תפמ5 5ע פוש רוזגו 5
 "וכ סינפס יכשמ לס(כ אז
 קנסכ | וכויכע  (יכוק .ןב
 1 | לפסכ ג יס יעיכרכ ורמסכ
 ןוכ סרכעה דע ןוכ םקוסד) רטפפ יס קודעב םוסחפ

 וכרליכט וזכו וכו ץפסו עדוי) לוכונ יס וגכ תעיס
 תוכג .קלס5 + םיפופוליפס עעל) סיכסמ סוו :סמש

 "ס יס יכסב רכזמ .סק) ןווכס רפפשו = * לוקפכ סיר(
 < * ךרכתי פרוכס ןמ [פקק קדש קיסלמ ףומולעסש

 : קככ 9ע 1 קיס רש6 תורזק ןקוקי סזכו

 סיסחוימה םיראתהו ןומדק תי ועפח | + קרפ
 :רניראת ןיממ סניא ולא

 ךומדק ץפקסס 55 >'וכו ןומלק ךכככי = = ועפח
 םירלקס ןיכע סיסיט ךיפ " ועלמ תומדקב

 סדק רככו יומ6ב תמ6ס ךרל לע 5 סרבעה ךרלכ =
 * וכו סהחתי 65 + כ "ומ יסילסכ ןומדקס ץפסה ןימע
 :סולקס וכונרכ !עיו * קתוש וספכ וינעפמ סלקמ קל
 ווכט יפכ סדק יכמוכב) סע סיס רס6 תעל ליד נסו
 .ןע "יס יטיפסכ ךיתוריעס רככו .* ונפס טנעכ וטל
 סירקעס לעכ כתכס סמ טז לע לפוכס סונוינס לע
 :'וכו וסכע ויסכ וס ךרכתי וטו -:'ב 'פ כר(
 .ותוקנע לע ףסוב וירלקמ .ר6ת סוס ןי6פ וכ רוס

 תתמץמ יכ ךילכמ סיפיכמ (וס קל [וקמ ול יוכק וככי6ו =
 יקכנטכ סכוילע סנללמכ תומס לכו סיס רוקמ ותושכע
 /ספפכ רטפמ ץפסב 3לככ ותויסל עדמכ 'סו ריכזס ו
 םירכדקו * רעדמל םושכ ןומדק 'תי ונפס ורמלכ דסי סב

 :ות ךרכתי ףוסס כ 'פ ןוס6רב קרומס כתכס סמל סימוד
 65 .סכחו תלכוכ 65 .!וכיו ערמב 62 עלויו םוימב 5
 : בע ירכיוכר ןו6 רחש ןיכע 36 בפ לכס לכ6 סמכתב
 וקויס תפמפ לע ןברזג רכיב * "וכו (וטמ רסס ןט יפ

% 

 : םיפוסוריפה תעדל סיבסמ הזנ
 תואנ ןומדק ךרבתי. וצפח

 רבד וילע שדחתי אל וערמל =
 ךרבתי אוהו 569 .( ולצאמ ) הבתשי אלו
 ןכו הייונק אד ונע 5 ( ותומצע ) תוחב יח
 רקשקד ןמ יכ: וצפהב ץפחו :ותלכיב לוכי
 לוכי וילע רמאי אלו דה ורתוסו רכד צועמ

 : םתס תלוכיב

 לנכס :ןולספס לכ, וכפמ |

 חי ןמיס ישימח
 .םירזונ וכוס * ךכקס סז קלוזכ סיכקס תסכסכ) י חש
 יפ לע ס יכ פרסל לכות 65 סריתסווו יוכלס וינע
 כמ 3כס קר סופפוכ יקלכ סול6תס ויקיט ומס ךללק
 * קרוקס מפ סז ןיעכו .* וכ יוכר ןיפ כס ןיכע 5

 ימכ (ווק בויסס 'ע ר6קעסש
 סלילפסו  םויקסט  רע(יט
 יתעמסו * תוקדונ ס
 :ררוטמס'מ6מ סז 3ע יכולממ
 .* ןרסמ רקמ סתוככע וכרי
 3ע וטפנ סע רכדי ספ וכ
 ורטסכ = סיר(תק | טפסמ
 ותכוט ספיוד0 05 תרעש
 ויפוכוט יכ'כוכספ ךילע לכ
 65 סד6 5ס ויתוימולסו
 ךרכתי .1י56 סקיתקלותו6ו
 סתויק לע טרפבו סכייכעב

 :סיטקוימס 156 0 סקוככע וכמי פ1ו יוכרס סיכייסמ
 :סונכקמ סזכ וטעכ ירסס יובויס ךרדכ 5רוכס ל סירס
 :6וקמ רוסי6ס סירכממ סק וכו יוכרְקו קודס(ה ןיב
 וכי וינע רמ6י 63 = * וק6ש לכטק לוכסי 03 רכד
 תוטנע %ע ףסומ תלכיסס ובממ ס6רי ןפ | *'וכו
 רפי לכ סז לע טקקו = = סלב רמזכס לכיס ןיכעכ
 טתס .ץפסכ זפס וילע רעפי 600 סרכז סדקס סיר5קס
 סוס כ ים יכסכ כמ6ס ומכו = * תויסכו סמכחכ ןכו
 לספמו = * וכו וכתכוכ וס וכתוופכ 63 םייס רמו
 :םרכס לע .פורוק) 'וכו 6ונמ רקסק ןמ יכ ורמסכ קכרס
 ןפו6 לע ותמכסכ סכתויומפסכ ןפס 'תי 6וסס וככמ6
 יותמכסו :וכנפסכ וכפס יס. ס6 ילקט = *וכ דסוימ
 -ןוכרו :סרוסכ .לעכ  ס:ס סיס לככו = + ונקטכסב
 :סומ .הלקקט לטפ6 סיס." עדוככ ץפסו רםסב לכי
 פס רפפכו וככוכרכ וכוכל סוקי ף3טךמדויפכ סריפס
 "' 'פ תוכ6 תמדקסכ סב 'כ 'פ יטילפכ ררוע 6

 טי יס

 ספרס קמ לכ יכ סש :כתכט מכ הרתיס לכ6 |
 וכעדמ .קכיסכ פל 6וס סרותסמ סירכדס 155 לככב
 כו לכל ספכ ספ וכ :ועלמ. סע ףקתפו 05 6
 6 וולע יוכסכ6 וסכווככס - סמ לע רמ6פ  סכוכ
 ווכ ךרכתי וסט למסיס סמ
 = "כ לס קוס שורד / רופסק ךח6יו = *ןוכדע
 םיכורס(ה וירכלכ כ ןכ לע יכ רטפפו = *וקיב סט יכ
 ךרד יפמ וטפב 6 (שוב וס ויל יכ ודכל תכיק ןורבז
 תנכיק ןיסו ןתכיסכב לועפמ סדלס תלכו קרבד לע סז

 < :2 3790 סקועע סיקנ(ס

 'כו  ףותסב וי

 חעמ 0



 חדוחי לוק >
 תלוו | < * תלכזמל .קילסק סו
 5כ6 ורמסכ + יס וקפקכ סתיס

 *"ןכו קרסול ול סיסי סכומלש טרטב רבל ךממ טקכש
 רטפמס .תוססרמ + כו כרכז רפ6 סומ פס .ילכ+

 ללבוס סו סכקו * קכס דעו
 לפ6 ססירבל ךסמקמ 9

 סיקתעומ סתויס לעכו
 סיס ןכו * קלוז תועדמ

 ועימססל 6 "ם ות36טןימפ
 סירלוכמו סיכזרק :סילָכְק

 ךרד לע - תוכומ(ק יטרסב
 < ומיפ יכלו | : וכו סילכלמס
 תדעס לכ 5כ'וכו םקכמ
 עומסל 6 יס  סכמ6 יכל
 ךיפמ .סילכוי סיפכ סירכד
 : סמו" ךתכומפו ךמעט סוטמ
 ררטלבס ילכדק-לובלגמ קש
 ףרד: לע תונומ(ק: יפרסכ
 | *ג3ק סקנ סקל חכק:ילכלמש
 3 רס6 ךקכע ירכד 'עידימדקבהלס סמ ל ךרעב-יכיעב
 63 וז סרימ6 = * וכו מ םרמ6 לככו = :סכבקמ יתוז
 וכי6 סו ) .וסיטכק ךכ יפו סתוס ןכיק סמלכמ
 סיטורדכ ומעט כוט ול קבל דיע ותויסל ( סיכוקכב
 בקווכ ויפע םימעקל סתע סכל 050 636 *  סב
 לפסב וקרפ 15 :תוכסל יולדב סילטיט דכלכו סומ
 סכסו = * 3"ים וקסטכקב ץללכככ סריסכסו קריזנס

 טי ןמיט

 ירזוכה רמא טי יט

 < םפבב רכוט סימויכעס 056 לכב .יכ סשרוס סומ וכל ם*

 יפ .תוכוככ רעו תורבס ומ ויס * פוכומ(קו לכס
 רפמ לע סכולכז קלע 6) סו * לכס לם ותכומ6ו ומעט
 לכ תריקס לע כושל לעומל ןוזס לוע יכ.ךלמס כססצ
 סנו וקקוטפ סמקו *וקכומ6\ רכס לש ומעטמ 6
 סריזגס קס לע ומעטמ רכודופ סמ סעדל סכככ
 סו .כמ6 סליונס 5 קעדל למול סכול * קרימכס)
 תירקעו דככב .וכס קרקו 56ס 6יקס רקס תוכירקש
 ותרע6 בוספ וי\ע רסס לפוכס ו6סוכס רפס לס וכויכעל
 + סמלקסכ וככפבס ומב יוכרס סטעמס ןולסכ ךרוכ לוס
 :1ןעפל .תיספס סריסכס וכמ ריקוס תופככ ל ילולו
 לסוס קסז לע סתליקס לדנמ יכוכ ולמע (ופ * תוסעלו
 רועז * וסטעמ ןירפכב לדקססל סד5 קעופק סוסו
 קלעמל סקילע וסיטכסס מכס תולפ 2לכמ קז סיס
 קללכש תלכיקו ץפחסו קרוזגק ךכ לקולו ולמקכ כ יש
 :וסזו .וכרטיכס .ומכ :סריסכסו סריונק תל6ס לע וכויכמ
 סוכ 31פ וס ך> *"וכו קוכמ ךל ןי6ע לוכס מזו סעט

 .ישימח רמאמ
 סוטדוקס וולבדכ 65 וכמוט ססוב רכסס תעדס סמ |

 םנמא'נומאה הו לכשהו שפנה ןינעב תרכז
 ךתלוז ירבדמ רכוז התצש הממ קתעומ אוה
 ךתנומאו ךמעט םא וכ שקבמ יניא ינאו
 הז לע רוקחל ןמוזמ התא יכ יל תרמארבכו
 רוקחמ סונמ ךל ןיאש רובס נאו ול זומודחו
 תולאשמ איחש יבפמ ריחבהו הרזגה תלאשב

 : סכ כ ( הזב ) ךתעד רומא המכחה
 עבט שיחכמ ונניא .רבחה רמא כ יג

 שקעתמ םא יכטפאה 6
 האור התא יכ כ ןימאמ ונניאש המ מא* ףנחי

 בפרו - כ ש ןמיס

 ככונכ ססכ ועויסל ספכת/סמ קופר וקנע ס(לקט
 78ו קיפ שריכס 65 סולו סקיתעע) סירכלמס ועד
 ךרד 5ע וספרפת 0% סו *סזכ ךקעד רומל ךוקסב

 תכינב ידכוכ ןופס סקרכ הז
 15 י"ט סלל קיפסע סעט
 וז הנקס לע רוקסמ .טוכמ
 סעטס ןמ ילסמ טולב

 15 קוקי 3 וענע לוקה |
 תו6ט לכ לע רוקסמ םוכמ
 ,9מפָכ ם5 קכ | * קמכסה

 תופס ןמ קפויס סזב סנלפ
 ילתסכמ ומטעסו קורוזסה
 לקוופ סיכ  ולכו | סמכקק
 . לפפ לכמ רתוו סילע קופבכ
 ןיכע סכק סג = > פוספט
 ועד ןיעמ סוס וז קלט
 יסד ךרכפי ונפסו ילביז
 ספקו  תעדוקכ וטייכמ

 לוע . *וכתכיסכ 26 סד%ק םריסכ סע סנווז) למ
 ורטלכ 5 יס ךימק .ץפקכמ רוב ןכתו יכ ספרזיפכמ
 . סיכומלס יסרסב סיללוכמו סיכורק סירכד ינעימסתש
 רט "ב ורמסכ ןכו + ןוסכנכ ךרדנ סילנדמס ךרל פע
 ףמכב ו עימסקל סתיס מ וכו םיכלכ ךדסקכ ימעימטס
 וכ ץפס לכו ועטי לכ קכ = סקמ סיקתעומ טירבד 6
 ןקעדמ ביטדופי סירכלכ ססכ ופכוע(ו ומעט עימסי ול
 סתיכ .תפז קכסו = * ןוסכנסו 'כסק ךרדכ ויסיס לכלכו
 . קכמ יכיל יכלו וכו סזט קכס ילכו ורמסב וחבולק ןסכ
 רכמלכ'כ "יס וקיטנסס סמ פוקו וכו יל תרט6 רבכו "וכו
 לבוכו גקכ5 63 ךכיכר תוסעמ רוכעל לכוכ לס ןויכז
 פכססול סהסיס ךלמק כסחו וכו סירבד יטלל ךל כרק6

 תוכזמל קופסה הז
 רשא הזש קפס ירבו

 ותונמדזהמ

 8םי 63 וזעטו ולכס יפפ וקמכס רוקעמ סיעכוכ סירבד
 5/0וכ סקעו = =וקלוזמ סיקתעומ סירכד ויתפס לע
 סתודוס לע לכד רככס תולססס לכ5 ודיכ סו קלע לו
 כוקסל טקנוויכפ 160תע ןק * סדוקק ךרדס יפ לע
 :₪יקט קכיסנסו סריזגק ל6ס לע וקכומסו ומעט יפכ
 "כ יס ול כונה רט6 סמכמק .תוללטס סר6סכ סדכל
 < <'וכו םוכמ ךל ןישט .רוכס יכ6ו 51) סכייכע לע רוקקל
 עוסעל סד(ס לכויס *רפס עכט | ב ןמיס

 3 םירכמ תלוזנ יכפסס וכטמ 706 לכ :
 שרכ> 15 ןיפפ חיכוי ןויסנסו = *'וכז .ס6ול ספ6 יכ
 םירנלנ לדקסקל ררועתמ שוק ועבטמו ליסופ ויסעמב
 9 ישדו 035 רק תוכיכטק סיס ס5 ןכ קיק )סמ

 טכפמ :



 תרוחי לוק
 וככל סכס למו6 סיס (ופוש ₪3 ס7) טריסכפ טפשמ

 ופכ מרוסב יל סז ענו ןיריע .תרזנכ םוע) ךלומ
 טתויחלו יספכ תועמ ליכל .ןוועו סחלו כו סמקלמ
 *6רי15 סוקמ סוסס ספל ותוכמלזוסמ | :בערב

 | 5 טו" ןמיפוו . לשומח ףמאמ
 סג יכ ויענמ(ס וכסְק ר6סכ ודוסל ביווסס ומפ ""םוכ(ט
 ליקעב שכונו פוטו 611 * סז ב סמ סז יל קוו סללכמ יס
 ץפסמ סמי ןודכב ררבתספ דיפעס סלב יכ לר *'וכו
 ינכו תמסס סדוי ס6'ויעכמשס וכסס לפסל 6וס ויריסכש

 .תופכס ת6 .גיפסלו 5
 ותלכס .תוסדלו וסוקי 6
 ' :ןיכפמ לי וס לס6 תוזמ
 סת6 וכ ורק6" סע .רטקכ
 סיקס לקלמו * לכו סול
 ןכפ .סלוק = סמועוס לש
 -ןימשמ ונויס לע תסנכ סישר
 63 = .:וססעמ קורספסב
 ןוטלמ = + וכוכפלל | רכס
 : סכיתכ ןונער .לכש
 * וכו ךןומיזס וכ רמפו סוד
 ןויכע תריזנכ לכקפ סכוכה
 ותריזגמ יכוסל יול ןיסש
 ןומיזק ןכ פעו סמולמ ךרבקמ
 רוכסמ סדק ןמדזי רס6 6וקס
 רושתסלו וכובער רבסל לכיש
 * ביופס דנככ קסלמב לוק
 = ןכוס 5 ימל ךורכ וס סנה
 6וקס .עונמס קלוז: סל
 סיקל6ק | ת6מ (וק סנש
 ןומזכ ןומדוסל ופופ סירכמָמ
 56 ןכומ סיסי ןעמל ולס
 לכס 26 .םיוק ןט סלק
 שוקק ןומזס תלוז יכ וכוכער
 טיקל6סו ךכל ןכומ סקי 5
 "ועכמסכ וכרכ סלסויסלסע
 תקלכומס .(יקס | סככסס
 < + !לכסריקכל סוקמ ןיאו
 סז סנס "וכו סדוס רככ
 פכ יכ וכקמ קרבס קקפ לב
 :וקרוסכ לוטכב .ותודתטס

 קרמ תורי וא הוקמ א\הש ץדמל ותונמרזהמ
 רשפאב אוהה רברה יכ ןימאמ אוהש ךרויש
 זריהי יכ ןימאמ חיה ולאו ןומיזהוב ליעויו
 ילכב ןמדזמ היה אלוסמנ היה םיבפ לכ לע
 םאו ונובערל רבשב אלו וביואל המחלמ
 ןמדזה אלש זמל ךירצ אוהה ןומיזה יכ רמאי
 תדימע סהבשו תויעעמא תובסב הדוח רבכ
 לכב ץפחה דיתעב צצמי אוהו תורחאתמה
 עצר) תמאה קרדו םא תויעצמאה תובסה
 חנומ ומצע אמצי יכ תודוהר דיתעו שקעתי
 .ול םיירשפאה םירבדב וצפח ןיבו ניב ול
 הנומאב ןיצו חיני הצרי םאו םשעי-הערי םא
 ךא סיקראה ןידמ רבד תאצוקר תאזקר
 רשאכ סיפרחתמ סינפ לע וילפא בש לכה

 לוראבא\\ +
 סינולעס יל (תועידיה ) לכ יב
 הנושארה :הלעה לא תוסחוימ

 סא הנושארה חנוכה לע םא םיכרד ינש לע
 ןושארה ךרדה ןוימדו תולשרתשהה ךרד לע
 .חמעבו יחכ םיארנקד  קרבכרההו רורסזד
 תכתשמה ליכשמל ןכתי אל רשא םילגלגבו
 םכח שוע תנוכ לא ךצ הרקמה לא והסחייש
 ןוימהו וקלה ול י" ומוקמב רבד לכ םישי
 זררוקל ו ע תאזה שאה תפרש ינשח
 הרוקהו רעופ סח .קד ףוג שאה יכ תאזקד

 רמואו

 קרה ךרדמו לעפנ ל9לקתמ 65 (חלחלתמ) ףוג <
 .םמחיש שביה םחהו ולעפנב השעיש לעופה
 ויקלח וררפתיש דע לעפנה תוחל קרלכיו

 תובסו ְּ

 וקקולקכ'ומסכ סוס ולס (כו
 בכ. וכ .רמוסו = קלסקמס
 לע וכו .תוטפוימ .תועידיס
 :ךקדכ6 16 ךמלכס יכ גרמ6
 :תוכסכ 00 יכ סילמנכ סכי6
 'קזסס :ך6 סללכמו ויעכמ(ס
 קפדתססכו וזירוכ קכתס הכס
 : ג סע * בוכעבו סלע
 וכלל * וכו םודוקל דיתעו
 ךיתע 6וס כ060כתיט קב
 ומכפ סכמי יכ'ודוסב ןמוזמו
 < .ןוכפ :וכיכ ופוטרב 15 סכומ
 < קימפמ רּכד סוס ןיס וכפס
 "וםפסס ותלועפעוכמל סיכיכ
 * ': "כו סוורטפ(ק סירכדכ
 = = *'וכו ק6זס .סכומלכ ישו

 6וכיט מכ רפכקי סו
 "ןיעכמ6ס'וכסס קכסכ ןי6 וכ
 כד סכוק יס)לכמ סריסכסו
 סטע ףכס ת6 יכיקטס ןידמ
 6 = סז .דנמו ותעב ספו
 <וכתכומ(ןמ סכויכע קיסרסל
 . ףועפס ללי'וכו ועידיסלכ
 שיק פו ותעודו סכמ יכ
 + וכ תלוזכ פוש קלעופס
 < = פלע6כ סז קני יכפק קסכסו
 ךוימדו 3 זכו סינולעס לכ
 "זכו רולטס ןופ6לס ךללס
 : = קיפ יכ תומוקטב רכז רככ
 תורוכס סולילפ וככקכ ולכל
 :סתעפססכ יענמ6 סוס ילכ

 ךרכתי ץלוככ סיטעמס לכ 'ר9ק5 0 יכ סיס 5 סל ל
 סייקתכ 6 ז טכסו *  ותריזבו וכידמ רבד 6יכוק 5
 ןמדוס 5 ימ5 ךילכ וסל ןומוק יכ רמ6ט סמב ודיב
 386 תויעכמ6 תוכס ןקסכסמ טלןנכ 60 לקס רועכ
 סקלוז סלפוי 50 רפופ .סכור .קורס6תמס פדיקע ססּכ
 < =סמופמ םיורס 65 סכסו *  סוככוסמס סולכרס תוקונמ
 לותעב ףנמי וסו = : סיק6ס פריזגכ ןתחכה דימעספ
 סריפככ תודוקפ ו5ג5 (וס סופ ןיל יכ רקוב סגור י'וכו

 >.* םמככו וחבו . : םיסינטסו תיססק קמלקסכ קוס

 ר סתלועפ ןיש 'ודוסיסו יכככס יכו'יככומסורמחס לע
 כמו י'כסס תורוכס תלכק לו שירמחס ןיקזסלו ןיכסל
 לם ןוט6רכ ורמש (וה וז סכוכ רוק ל ידסוימס וקוקמס
 0% ןכ ומכו "וכו רויכס לכ וכו 'ודוסיל םי ככ זע

6 
 < ףס6 ורמלב כיס יטילפכ רכזוק קכסל סמודס ריכזס
 \ .ףרמסכ * + ים סל עמלו " םיסמכו םייחמ סל יור יס
 ףלכ" טלקמס ל וססשייפ : וכו סיפנומכ תעד סתקכקו

 סנס



 תרוהי לוק ּ
 וק*מ סכוט6ר סכוככ וככיס 000 לכ לקח זלקלכ לפס

 תומלסכ סלדסיו ופקולס טרפי ןכ ירסל סכקס * רבתי
 תלוס .סקולסכ סז תוסונמ כרסת .סכלק ספו ורע
 קביסבב סינעפס רמ6 * 'וכו סילעפק תוכסו :*
 ** תפרוטס ס*ַכ סילעופש
 תכיסבב תו לפפסס רו
 "תפרסכק טרוקכ סינעפכפ
 סירקמס סנס" סזכ סוס
 6 סכייכע תולעסל רטפש
 סתכש מ ךרדכו סנש
 ויתוזס מ- רפסכ = נכלוש
 יכ ורזסכ כ 'פ כ רסק
 ירקמס 1510 תילכמ 9
 סימינסמ ירדוסמ סלכ ד
 * סיכלפק ?: וכו סיימיקפס
 < ב גלוקו סילנ40 "מול קכופ
 ומכ יכרעב :סוט ןוסנש
 תוכלסכ סרפזב ורבד ורויפ
 יכ כ סכזיסל רות ילומפ
 קי סטכ סילנ3 נק קכקמפ
 י זכרז56- ב6736 ךלפ
 ךלפלשו = * 56035 ךלפ%ו
 ס05טל6 ךלפ56 .* סו 6
 רמסמ 956 סומו" *שפ
 ויכיסכ ויכלפ כוסת יל
 רק :"וכו ויקס יפילטו
 * סוכפפה תולע % ןכ
 : טיכ6למק רקפת ולל3
 0 : :.* "וכו למו*ס מל תו

 406 לכ וכוקסיפ קמ לע סקיכסל :םי 1950: סירופ
 םריזגמ לפקס רמו(ס יכ + תדסוימ סגיסכ 3: םסמ
 :לכס ותפמ .יכ 156 כס לכסמ דכז) 5וק רובא
 םכיקס רמוס רוזני יכ סירקמכו תוריסככ רמו
 : * הרקמב סוכסמכ ססמ קכרקו קריסככ םיולק סילכד

 ₪41 טשקבת רשאכ

 : ר6כמיס וחכ = סויענמשב סל:לקסט לכמ וש
 ם36ק סילכלה ויק = * 'וכו ס.יק6 ויכי סיפעפק
 6כס 636 = חט קכפ .יכטכ . סרומס כתכס קול סיכורק
 ןכ6 = + יעכמ6 לכ םייקל6ק סיטעעק ספ ריכזש
 סמילפ | ותקופס .קוכ סזע כ רעס סליקעס לעכ
 תויסוכישס תולועפסס | רס6 ורמ(כ .וכקקו103 סוש
 תייפישק יקלפק קסנסקקמ ס6-קכייהקפמ .וטלמו 8
 קולדתפס ידי 5ע ו6 תייפומזס סכרעמס ת6פמ 6
 :ןויסנסו = קלטו לכשסו = + ןמלוסק ל לע 6 יו6

 ישימח רמאמ

 קרלאה תוילעפההו הלאה םיילעפה תו:סז

 לא עיגתש דע םתובס תובס אצמתש רשפאו
 תוחע לא ךכ רחאו סיפנפנק 65 ( םיכלפה )
 הלעה לא ןכ רחאו סיפנלנק כ ( םיכלפה )
 לכה יכ רמואה רמא :תמאכו הנושארה
 תוריחכב רחאה רמא תמאבו ארובה תריזגמ
 םירברהמ .המואס תגיצויש יתלב םירקמבו
 בוקת הצרת םאו * םיקלאה תריזגמ סהה
 ויקר םישעמה תאזה קרקולחב זרז תוציצמ
 םיירחכמ וא סייר;ט וא םייעבט וא סייקלא
 לכ לע טיאצו זונושארה הבסהמ סייקדאהו
 םיקראה ןוצר ת'וז קרבס םהל ןיא םינפ
 סהל תונכומ תויעצמא ונסמ םייעבטהו תי
 "דועב סתובלש תילכת הא םתוא תועינמו
 םיקלח זרשרשהמ דחאמ ענומ ענמי אחש
 םזד  ךא ןכ םנ תויעעמא תובסמ םיירקמהו
 ןיאו נוככ אלו ררסב אלו עבטב אר הרקמב
 : וידע רעיגירמרשל תוכמלוס 6 ( הנכה ) םהל
 * השלשה יקלחב םהב סינתמו ולצא ודמעיו
 תעב .סדאזר ץפח םתבס םייריחבה לכת+
 תויעעמאה תובסה ללכמ ?רריחכהו ותריחב

 159 5 ןמיס
 ןפ ט5 קנק דכל תחל ךרדכ 1 סי 650 ןכויסי סלכ
 לעסה 56 יב ךל "וכו ןמכ ודי :ע ;כי?עפס ביווסי
 'ןמקכסס זס םורדס 46 דפמ םהו מ וקלנו ק יכ סוסה
 ץכסס סב" 93 + וכו עכו 4% ד:עב :וימע

 %ק קלקמ לז י6 ה קליק
 יקיק/3כ סכְדִפ : כרוקכ
 536 סוננעכ סיכווכונ סכיפס
 ירק ךכל" תו6יכחפ יעינה
 ףדסכ לו עכטב ל ןמדוסו

 :רסוכ כוכב 51 יק50 |

 תוחלטל :סָכַכס ססל ןי6ו
 ותנכ ןתויקל יכ  י'כו
 ןסל ןוס + קולכ ק) תוכווכמ
 :רס6 תמדיק סכככו רודב
 :ןסוכי תומכסל קב ועיני
 .יקלפס סכט5 טיס ומכ 5
 שקכ סינחמו = * סילקונס
 סלקטק סיקי ו6ט * וכו
 תסלסמ עכומ וזעבומי 6לטכ
 < + סלכז סלק סיקלסס |
 ץפס סתכב םייריסנה 6
 סו 5ע קכתה .65'רכו סדזס
 ץכוכמו = * סיקנסס .רתיכ
 סו קיק ס5 ומעטכ 6
 ןיפט .פורוסל ו:ממ קכוכב
 לכממ קלטו סדלס תריסב
 ₪5ו תיק)6 03 סנס סוסכ
 ןכ .יכ תירקמ 6לו תענט

 סיק6כ סטכמכ קרוב |
 בסמל ץוסמ ול קטכו סלועפ ותריקכ עבט לע וריק
 5 סטקפ וכסו ורמ6 רסבוו '\'פ קכוטס'סכ סבלרק תטס
 < ןמרופס סכחס וי%ע סיכט קמ ךרל לע (כויכו ספרפ 5
 סערפ סיס כלל מדבכס ילופס קפכ ןוש ורמסכ לכ0ו 'פ
 ופעככסו סנוסת לכ \ע 65 קטס ילכ לפרטי תל קלשמ =

 .ו5לנ ריכסט יפע6 לרומ .תויסמ ספכתיס ךלנפי 5
 = פרכ ק5 דוע לובסה לוכי יתלב יתויק דכ לפ 0% וכוטו
 טלכ6 יכ עדס סרטק וידבע רמסב ורינסס ומכ תוכמס
 = טפרפ סיק 05 לכ6 ככ קבוסת סתיס 05 תוזו סורכמ
 טמילמ סכוסתב 56 .כוסלו ךרכמו 555 עככסל ץפס<
 / 6 ךרכפי 550 קמ קכסו עכומ סוש קזוט 12 סיס ל
 פלסטי 631 תוכמס .לובסל ץפ<תיס קערפ כ5 ת5 סט
 סכ לקק רס6 ופטמ 65כ) = -36כםי ת6 תובזמס תסרימ
 ןייועי ךרוכנ ךגכ 6 גרוכיוככ5 סכק תומס'פ רט 6
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 רמאמ | תרוהי לוק
 קרלו 'פ כתכט תו ססקול ןכמרק לם ולוטימו *סץש

 תוכמס ונח ויס יכיכסס סעטקו וגו קטק6 ינו 5 ,
 דככיו סערפ ב5 קופי סל ןככ רמזכ 63 יכ ועטפכ וילע
 96 'ס דוככ5 סחלס5 סגל 65 סכסו וכל ת6סערפ
 = וכל ךכ סתוש לוכסל סולכו ויגע תוכמס ולכנ רט0ב

 ורוב ןוכר קוסעל 6%וכמס דכוכמ ססלטל ךלמכ סיס <
 וקמ לפס ןעמפ וככל 6 ץמסו וחול קס ספקס 69
 ןוכסל וז טלנעכ סדיקעס .לעב שלח ולו * כ וכפ
 ססכ לטככ קיס 5ל סילכזכס וירכדכ ןכ'מלס סכיביש
 רט6 ויקוקפס תלכוס יתלכס פיקמ6 ותכוכ (כוע סיס
 סופית רפעכ סכמ6 יכ 5 רעס לר6ו'פ ודבכ ץמ6ו סטקסי
 3כ5 סלקככ רפכתימ ומכ וגול0י םיבכע יכוקו סדום

 סכוכס 35פקססהו תוכוכקסק כוטכ 6 ו
 ( 'ג קכו6 ) כופכס רמלמ רפכפירוז סנוכל עו וכרכוש
 יןנו ןוסלט תכנמ יכ * ססל ךת56ק בל קכנט סק) ןת

 ךקפלק רעול זכייכעו * פלקו ק36 ןוטלמ ךת36ק% =
 סטקעו ןנמ ססל ןפת יס סקילע דימקקש ךק5ק%- |

 ןככו סירפספו קוכמס לובסכ ץמופ 15 תויקל סבל דנככ
 וכ למשל וכייכעל כוסו = = סלכטס ןורכס סגפמ
 ורמסב ןכ ירח וזכיט סירבלסוו סכווב לע ורוי רכב
 תעטכרבד סויעבוטסו סיירקקס םיכייכעס וליעוק 9
 ך6 * סמפ ורכזוס. 65. סויריסכס 150 וכו הלקלקס
 סוזקל6 סלכ ויקיט רטפלכ סיסוספ ריכז רט6ע סכמ6
 תופכ יתס לע יונק: רכדס ןכ 00 טיסו "סז ךפס סלר*
 רטמל סוילוקכסןמ יפכקס וטיעטס ןיכעל יכ *סיכזאַמס
 סליקכסש יכפמיס6 * קוכס יפטמ תס6ל קו קיסס למול
 דולות 63%: ספעפ 6לס תויס סע סלועל ?טכתפ 5
 לכ וכ סוק36 ץפסכ וילקטסו ויעכטס פובסס לטכתסב
 ומ סלשי 5.ודיב'מייסקמס ותריסבכ .סכופ 6וסט פומופ
 כקוצ לי6וס סלטסבו תוכזל ןימייסל ימי דכל -ותוכפ
 בפבס סמ ךרד:לע * ופערבו ותכוקל פולישמטמ תורסס
 כמו סס5-טססו רקכו ןולכס ולמ5 ל26 וככופססכסס
 סכישט. רקמ- סקכולת ליססל סז קופי יש כזו. סספ
 697 סככלב | ופכמ ורמפכ-פוסכב ילכ 0% רטכ טיל6וש
 ןופל סז תלוז סיפכזעכ וסכי סזכ וסכט ותכס קפס ןי6
 ץומ מט ודיב לכס ל!פב'קריסכ תו ריפס ל סק(וילכמ
 = לכ וספמיס- ךרד (וכקלמ- רכקפ 'ס דוס סימס קרי

 < ס(רפ סתעו סכפלמ סכ:רפלדעולמלכ:סופַת לכ6ש =
 = סכטמסב רטבק ןמ ולכ6ימ סזלקיט קל ירכדיךרקיש |
 ימבמ וכ ופ6מיו ספ6מ 5כנס.דע בוכעקס רקס סקרי
 יכפע וז סטמטס. סתיסש 16 * כע  \סקריסכ ריס%₪
 -סלכ יק5סס קסלסכ סילע תוכתסל "5 לטפל קיס לש

 סיקטק וכלל עיגקס קלסס לכ סייל ילטקק תויספש =
 6 רש

 כ  ןמיט | > ישימח
 טומ ונלפ ורומפכו סדק לסופליסכ תוכסל לכס ודיב יכ
 וכטמ ןוסט 656 וכטי  ץופסו רס6 336 ס דיב ךנמ 5
 < טרפל וכצכוו סלבס סיטה ןיכ .םרפס סי יִכ .סלכס
 ותויק סע ךלומק וכפל תוכמדוומס תובסה ןיכעל וז סיטק
 לנס = ליו בורקו  דמועו סכומ ומנע תוסרב ןיידע
 ך6 .ןכ רסק רמלוט רממ ןורסשס ןמ רתוי מכ? ןוססרס
 וכ רפי ססכו ורמ6 דע וכו 6דירב קריזנב סיסי 6
 רמכ יתססוקמ סכסו = וכו 'קוכמדוסס ססכ ליעוי 65
 לחסל יפו סיזכויס מש ירק טסק וכ ךעידוקפ יכיעב
 ידי לעו גווזיקסע לעיתס ורכד סיס רמ6 [ר5 ילכככמ
 יפמ וקרזכ.פורוסט תורמ6ל קטע רכז סירכדס גוגלב
 (,סיכותככ טסו ) קמכסכ .סיכיוונמ סיסכ6 סעכר6
 6וכסל סמעי רטס סה( תולועפל ל6ופס ? סעט יכיטמ
 תקפוסמס 6יה וויל ןקמלםסכ ותולדתטס-כור סע סכסב
 סיטכסס ןמ דח5 ןעיו * סכורמ ספככס- רסש ןלככש
 1דתטי סכ רט ךלמס דוכע ס0ייכ וז ןיפ סילפוסמק
 יט סקיל. רווק סלק (יסוויכוד6 55 קונרקסל דכעס
 :' *וכוע 6םכו ספסו עדי 05 (וסו רקס ןי6 טיכלמ כ%
 יזע קפסקו:סככמק קכ ית סמסלקס רעל יבטס ןעיו
 סכעמ :יטונטס שכמו. * סתפמכ רבו ללספ+ל0ו 765

 סתיס ל0מ לע הקונעק קנכססו קפסק ןס וקיפכ

 ףנמ 6(3רככו ךלירו6 ססמ ךכיק סיס סיככוכ ןיכ
 *וכסיקל סתיס רסכס תרוכיכ 3ג וכעדיו * לטכ קופועב-
 .ןודקוע רדכסכש פדילב-יכ רפוסי יכויס תולגסכו * תול
 לכס ופיליפ ךלקס לכיס לע כשוי:סיקט 700 רטכ קרב
 לכ ץדכמ ךפספמסוס דיקפו סויסוותול לכ ססמ זז לו
 ןקוכלק קלעמ לע וסל סגועס תוסור 'ללוופככ סרופו
 ןקמפכ סקלכס %6יוככ םסכסו ס)ועס לכ סוכל ותולקו
 םיכלכ סיכ6) * 00 ילע ןופיפס ךרד ילע טסכ ןל יס+
 סמל עב רכב ךרדו * סל קס מכ רוס קי לע סעמסמכ
 עורוסלופכוכ קמנמ ףוס תויסל סכסו * סמ שי סקי יכ
 לקע וס יכ תכנוק ספ6 סדול ול וגופ סטק קעכ
 .ל ליק תס6-וכיד רזג סקסתב. וכו ילעט רפס ל ודוסי
 = ובכל 6 וטס ויפכ יכ ךככ לפככ ץוס סב ץוסו ג (כמי

 * עוכב
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 סויופלס תסלפ שע זס .רכלס ל0יב .לי6וס * עדממ
 סעבר6 רמ6 שנו סעכעל ספלפס דירפס ןכ לעו ימדוקק

 ףפר 5- ןמוט | ישימח
 *-רבו סטמקל סלעס סקי רבו תווכסכ סיס ידרוו ולעלכ
 קס6 סמ .חוונו דמוע כוקכס .סמלעכ לכב ךרד דבככו

 ץעטלו * "סע ןוכר ןקפיו בוט זק סס6 כמ רמ6כו תלכסמ = 6יס תלפכס ומכ רמופכ ססעכ) = יכממ ר/לפכ עס

 6יסס ךלדכ ספוק רי 65 יכ סימסכ רטכ ךרד וכיעכ
 | :ימיעמ סןקלעכ וכ סז

 .90 ויתובססמ .ךרד יפ- לכ
 ימפ %ע :תוטטופמס .ךנט
 יש רט6ריכווער ימס עמק
 ןכו *סדקט ומכ רקס ספ
 :65 ןיע רוכ לע :פפכ ךרד
 שוסס'רדכ ספ ן> יכוקפוש
 :65 טז תמנולו .רכומ ססול
 סמסלמק ךרע :שוכ6 עדי
 [ = = פופע5 סעוכ :טכיד .ןכיסל
 = /3פנפמ :לוככ :וכדונו סל
 יסיכ6 ךרד ןכו + קוככ יקפס םכוכ 'קפסו .תודוכמ תיבז
 (וס יכ,וילפ לקשת רס6 ךרדו לולסמ רפי 5ל סי כלכ
 דע סימו ףופמ לסוס תיכל ק0כ ידמ כ וקעגודו סז
 ולו ןיפו םי6 כל תוכטסמ תוכר ץפסה זוסקל קעינס
 ספני סת יפולסו * רכד = תירסס כווט לע סודיב סופרו
 סרתסכ ךכרד :097 רכבל וככרס וטפפמ ןכ * סשיככ
 'רכנךרד דכממ יסלעכס ועכרפ פכנוס ספ .תקיקלכ
 ככס .ס6 תעדל 36משו ימי תוטכלךלל ןו וכ סתלעב
 ןכ 5ע "סלע טרסכ קלר כתספ ועכ ו 09 סו שיש
 .תפסכמ סטךרד .ןכ מל רתכוכ רקעב וורכד ספמ
 תככוסמו 75מ תקפוסמ ספ6 '6לקי פסול רמונכ "צו
 סחקול .םיפע רפפכ יכ וכרכזט סיקפסס רט לכפ רוי
 וכ סעל ספעונפכ דבי ןפד6מ-ס5 סוחל טי ס6) 6
 יסרתסכו .ויכיעמ :סלעכו קפוש םי6 ככסו ותסל סטספ
 סוסו רבו סיפ סתסמו סלכ6 ררמ6 וסזו ס6מעכ שוקו
 קדכו = = סכוע סיפכויס סילוולקס לתו לכל כ6 ןימכ
 שס .תככס :תבוס לכ .עורכסל ויטפטכ סכו קב
 פפו רילבס .סויכ דלזט .ףפד סכמפ וכ תכבוס וקנס
 סכ !קחכו סכככ ותיב יתכרוב דופק 'פבסב סוקסכ יכיל
 םי סלכ5 יכ סילפפכס קלט ןכ לו." קכ 3קקכו (יכו*
 לועו" ווק ועו לכ סד6ס סע ודימפי 051 סכנק תככסל
 תככסכ סויוכמ ךכ לכ סכי6 סכולמ סתסכם תויס:סע יפ
 ןוקמס .םסיל ןופ .סלוו ז'קכנוס יפלכק ספה תעונפ
 לטכס ךרד פע וכ ולכל 'פל יתלכ.ס36ש דס6 סוטפ
 רס6 לכ 56 'ס יב למ כל סי רנלפ רומ6ל בוקס סי
 ןכומ סוס רמשכ רוכ ילע -פסכ ךרל לנככו * וכטי ץופסל
 יימסכפ יכממ סולי רוככ 'וקכו'פופתס סל סמס3ש סוימ
 םויכ5 ףומפ .ךרכתי וס 030 סי ככ סוכ6 ךלד ד נככו

 .קרכסקה לג תולשלתשמ תובס :ץרריחבלו
 :קחוד .ילבמ  תולשרתשקר קֶרנושת4רזד
 הל חנומ שפנתרו תגצמנ רשפפצהש .רובעב
 קצור אוהש המ קרשעת שרכפהו קרצעה ןיב
 לע קרנוגתש וע חבושתש ירצו . םהמ
 רבסה אשב הז בייוחי ארש המ איהה הריחבה
 תלו תיעבט .הבס הנוגתאל יכ תויעעמאה
 סתצקב אצמנ רשפאהש יפ לע ףא .תירקמ

 .פונירס סברייוכ סב סנככ סדק קעוזת (וט יכ רוכוק
 ה לק לככ .תוכדתטקו
 ךרד יכ ךניע .ןולכ וסת
 .ףכ יס סוקסכ 050 לםכס
 זכוד6 שוק :סימפס יש
 :6יכ כ ךרקו - * סוכוקקס
 .וילע יכ ולעפ ס:מת רוב ילע
 16 | ,ןיפוקל :תלטול יה
 :יס סיכ6 ךרדו * ליל
 :וכס לולב סיס סז סי כלכ
 :ףפפכס לכ מכ וילעס סי לט
 356 טורס סוס 56 סוכלוק

 רשאב

 :תוקשס תכרפמ לעכ בקכט וזכ'וכלוו פרמל סילכוקמס
 :6וסו - * ססרי :יסורדו סי לע ןכמ'לס רושיבכ זמרכו 'ס 'פ
 = סנפס זוסק 50 סיכ6 רוכעמ דע'ופעזמ סיס טיקסי
 .ףקפכס יח לכמ סלעכס 96 זמר סמלעכ (יס רכב ךרדו
 פולו = = 11 תרמסכ כיקכ סלעל סלוצל ימס סו וילע
 :יכופפמ יכופפ קכ סיבווז גווומ קמולעת  רו6כ (יכועס
 יסיקידכס לרונ לע פטרס טכמ סוכי 6לוסול רכעמ פל
 = :[פק .ןוינס .ולכ6 .יתוכב .רכוכס .רוסיבס מלפקל סכסו
 ,פולועפל ל6ספ יסט - 'וכו תוכס קליסכלו ב םלכזמל
 :סוסקו ךכו ךכ יכו0פ-ססע סמ יכפמ ךיתפס רכדב סדל
 .סכסמו תוכסס ןמ ךכו ךכ וקכס סתיס יכ סוכ ךסכופת
 .ירקטק ץפס 565 סכופתה קולע דע ןיכעס לטל פסי קכסל
 ףמכ לעופס .תריסכל.טרכס .סוטיססס תוכסכ ןכוי 65
 : : םויקקמס קכקכו סייעכטס סילכדכ סכויכע סיקש
 ,עבט יטפסמ לכ סלועל יכ = = (כמכ :רטפ6ספ רוכעב
 סכומ טפכסו = :  סכו6ןי6 ודמע לע סייק-ר5פו רספ6ק
 :תז ןוכ ככותס5 .סוקמ ס3 .סכוסס רמופ כול * וכו סל
 .69ו קיעמ .סקיעי 65 *.[ופספ רט6 ל כו סכ ןפתו סזל
 = וטעל 690  סכפסו :וסעל * סכעה ןיכ-: סירכמ סילכו
 ,סלימכס ןיכע תקמ5 םירכסל 6כ *'וכו סכוטתם ךולכו
 ןןוכפ .ייריסכס רבְדִס ןיכ רט6 ללכסס עיככ סזלו 5
 .לטכ רוחב -יכ סו. = הרקמב ו עבטכ ךטמכס רכלס
 חמ ער דעו כוטמ יסולומבפ-לכ לע מוכנקו.חכטס סחומו
 סתכקכ.(נווכ רטפ6סמ יפעס : עבטכו סרקמכ ןכ וכופש
 ;סכוימע .ןילו .סרכקכ סיללוסמ סכיסס סירקמ סיייכ
 :ב,רמפמ ויפומסלמ רפסכ .גכ5-ס רכוט סקס ירקמכ
 תוכנלק\ סמק ןיכע תופתל ןיש) * ספל וכרכזט כ 'פ
 ז .יפ3 יכ רספ6ק סֶקַכ 6כמק דכמ סויריפכס סיכוינעב

 סלקסמנסנ ב5 ךס 3  ע



 רמאמ תרוהי לוק
 "ורטפסס סכ (כמסלוכנקו חכטק לפיכ סיס סילקמכ סג

 הרקע + סיכומ יכט סילקטק יכ םעדיו ומי קוו
 *ןומטמ .שנמיו רוכ שו סרכי קוכ לטמסו סריסכמ ךסומכ
 ןיכנס .תסירס סרקמכ סייעכט סירכלמ ךטמכ סרק

 8 ןמיס : ישימח
 סו *מזכלו סכטכב רכ סכותב םוכסב .6יכ סור 6
 :וקס לכ -."'וכו ןכ ס6- : קעדס וקלכסת 63 לפתו (וט
 :סוטפ ב50 קקסוד .סכס סופט סתומנע דנמ סרוקכל
 .<תנכנסו סכסס ןוכע \ קכ לטכי) רכס שוקק סרינה

 כטכפֶה סולס ילי !ע
 * 6נווכו סיקמכק תלעוקפ
 ולקפי סיפ)קתמ :תוקטכמ
 וכ סופוסוליפק ימכס סתו6
 ןוז6לק ספ על ןופלכ ואל

 יוסיק יכטק סטו * קכוטלופ ו 5
 ןמלוססו ינקס סק 4%
 לפכב וכנכ6 ויכע נסכוספ
 ומקס לנככ ילקס = ןוסל
 * קנוטרופס דנככ ןמלזססל
 :"תויק סקיכפכט סופס 70
 ןיוכמ תכוכ 65כ  סיכסמב
 56 קל עקקו .כלס תלווכו
 * וקו סט ולופיט סוקמ
 רכסס עדמ ס0לכס ופל)
 קרוסכס ןמ'3פוכס סילקעמ
 לטפ(ס ססכ לופי לסלט
 : רמ6ל ולפמ (פכ ןכ לע
 קוניפס סיטלת 65 רפ(ב
 .ת6ב ס6ס סכוכסו "ו

 * םוירטפ6ק דנע ומול
 650 פס ןיפו וקכנק תויס
 * לוכטמ כל לע ת6זכ סתלפ
 סכטסו תוכגק םרס ידו ל
 סכוככ רכה תוקעל וש

 < ס(רתס : תכשקמ תכ(לממ
 *"וכו םיטיסכמ סס 6
 לכמ סכומס תפממ לט סרומ
 סרכומ ומנע ןידכ לעכסש
 סועכיט סעכ וי5ע פולוספ
 65  ןכו סכוככ קיומס 9

 וקיזי רשאכ ןשיהו קוניתה םישאת אל רשאכ
 ומישאמ ,ךניא לבא הז ךפה רשפאב היהו
 קרארתה ונממ קדכשחמה קלתסה ינפמ
 (םיסעוכ סניצאה)רשפאה םישיהכמ סה רשא
 וק+ קרנוכב סקיזיש ימ לע וסעכי 630 כ
 סקיזיו םהידגב בונניש ימר םה םירסמנה
 תינופצה חורה לקצ םירסמנ רשקצכ רוקב
 וא םקיזתש דע רוק םויב תבשנמ איהשכ
 קרלטבל עבקנ בזוכ חכ םעכהש ורמאי
 רחא רבד ידערבמ רבד לע םדאה םעכיש
 הז תלוזו אנשיו בהאיו הגניו חבשיש ןכו
 הבס הריחב איהש דצמ הריחבל ןיא כ םא
  תרכה קהה הרחבה בושת יכ .תיהרכה

 וקפד תעונת ומכ יהרכה סדאה רובד דיהיו
 קרתא יכ חיקכצרה והשיכחתש קרמ הזבו
 תקיתשה לעו רובדה לע לוכ* ךמעע תצצומ
 ורשמי אלו לכשה תרשממב היהתש דועב
 סישודחה ויה ולאו *  םירחתצ םירקמ ךב
 תנושארה הלעהמ הנושתגר הנוכ םינווכמ
 : רנויהו עגר לכ םע םתעל םיפצהבנ ויה
 התע יכוב רשא לכו םלועב רמול  םילוכ*
 אלפיש ןינע םיתפומל היה אלו ארובה וארב
 אלו םרובעב ןימאיש ןכש לכ םהמ םדאה
 םהימש :יכ הרממה לע ןורתו רבועל היה
 ותושער -רמשוהש המ םישוע םירבוע
 .תונישמ תולודג תוכד סע  וילא .וקצבוהו
 תשחכה ןהבט הלודגהו תאוה הנומאה
 תנשמה הכדה לבא ונרמא רשאכ ןיעה

 נפט לכי ס6ורבמ

 'טקרוקכ 65  רס6 (נויכו

 < ססמ =: סלעמל | וכרכוט
 :6וק ס1 ףסוכ .* 'וכו רובד
 סריפכל סטוי פכעס תורוסל
 :כ350 סל6ס ,ולועפב סוקמ
 = !סרכס סל לוכד סיסי
 וכטיסכתש קמ סזכ םיו * וכו

 .תלטממכ +: וכו סישרכ
 :קמיפ .לפכמ .6כימ * לכס
 50 16 סלעמל .רכזומס
 .ןורססמ עדק ףוליט ןסניפי
 + \:פוק פמסמ וש םרוכיִה
 .. "סוקקירקמ ךכ ולפמי מו
 :םיריכעמ'רכלו כיסה ןיכעכ
 < :"')כלכמו קעד לע דס 6
 "ימולקס ויסוטו:וקכססמ 0
 תלווכ וז סכעט = י'וכו
 :תוכסק ךרוכ לע תוכוסל
 תויס כוט 65 יכו תויעכמסס
 :קכטק.36 לכס ססוימ סך 0
 סנוככ  סדכל | קכוסקרס
 :ךרד .תלוזכ סכממ סכוטכ
 : סקקסומכ תולפלתטהס
 75רַבַכ יטודסס לכ ויס סלט
 וודס ענק לככ דימק סתעל
 < \פו700 ךותמו \ * םודס רסק
 סרוס ספיס דימקמט סוס
 סלקעמ .סלטכ .סיפפומס
 ןט נוי רכד 65מס ילכ לע
 י9ק₪ לו = גוסנס םקסס
 .סדפס .קעד קסיפפל סוקע
 סע וס סז םלס סכסו * סכוככ 605 קיזזס )ע סמ < \רוכו 'סיקפוקל סיס לו 011

 רפטב סוקע ססל ןיפ תוכנסו פכשק יכ ורכו סדקמ
 16 = :ןוכלו סכוככ ?עופס ןמ סליפכס קלוז תוטסמ
 : ולנככ סירתסמ וו36 פוכפ ןישמ  *'ןכו סס סילסמכמ
 סעכקס ורטליו< | :וידגנ תטפפסכ * רוקכ סקיל
 * סליקכס לע סלכ סקלוס סז קיקי 63 06 * וכ
 לע .סעוכ ותויסס רמו רחש ול ןי(ט רכד ססכ ייופו
 "עכוטכ פכבוע ילכ ןיבע [וס" שכויכו *רכד תמוז רפי

 6%פ רכקל סכוטסי 65 ספ * 'וכו ןימשיט ןכס לכ רמו
 מופ 'כומ6 וטפככ עובק5 סתווקע ררועתי 050 ןכפ לכ
 .וכפל ומורו ומוכעפכ 62 ספוע תולספ (רוכ לע
 : כ יכ 6 וס יפינפכ וכרכו רככ יכ פס לכל סיעכטס
 ךסטנס ססולק טעעי .ןכ ול גלויו םילכדס ולימקי 6
 ויעבטס 'ס תולועפ לכ תויס סע ךכיפנו * סכייכעמ
 :.סעולו6 לע כ5 סמויש ןק סב עור קו/רכ שמע

 מכדכ |



 :חדוחו לוק
 :סיבר סימ קולוקק וכוסל סזו * 13 רומזמ עכלרק רבדב
 סו ילכטמ סקט .סוריד6 ססט .סיכר .טיע פולוקמ רתו*

 כו תולוק 'סילנל ל יכ- קופל סוו סורמכ לול רתמ
 וטמסי 63 תולוקק סו סובר סימ לוקכ 3קזקיכ בותכ
 "יכועס וטיבי 6 טלכ יטרסט

 הפר כ: ןמט = :ישומה = רמאמ

 .ןכ סנ שיט סכוכס .:'וסו קולודנ פובר סע :3ע "וכו
 סכומ6כ יניטמ סיקוס סירס6ימוטכ סילכזככ 036 קלוז
 "קריסככ רמו6ס ימ :רומשכ סריקכבו סיטולקכ וה
 למ דרכו ושינוס לוכפב :10ב ריסכס תמש לע רוובט

 טנופכ תוסרה :יכ רוונט סמ

 ןועטל טי:סד5 למ ופריסכל | תעק .ואיצוה רובעב . הריחוכב רמואש יב  ןכ ופעל-כעושכומק'ק וסעש
 עדה ולגכקסל "וכו סינע | ןועטח שי ךרבתי םיקלצה  תריזגמ םירבדה = רלועתמ סד6 ל ועכט ןיש
 י'וכו ויטסכיפמ לכס :תו6 | םתוא איצוה אל וכ ורכז םדקש המב הידע | סיטדמקומסל63פק ןמ סיב
 6וק וכ לכס תבפ ותויס\ הדב וילא םבישמ לבא רקע כ רתריזגב = עכ'נט כקסס כז סיקלטל
 יפו תולוד ססוע ורמ6 לש
 רפסמ ןו6 לע תופנפכ רקס
 =( קם כוו6) ונו:לטק ןקוכס

 >> יגל סדלסמ לוכעכ יכ
 :" "תעקופז קסרוז טמפל
 ספק (כ רוכעכו + זיניעכ סנפ.סתטיקפו סקסירז :ןוש
 ךרוכק יעסכ טמגס (פכיט סיקע םייסנ/יטעמ סיקרפפ
 ריטמסל סוכעס לע יסוכו\- סרוכס 56 סד6רוככ וועכיו
 סטוע רק5ריכזס ןכלע * ול 1תו6 יססלסיסי קוו
 םודקמ תע[סו תעדי סתסו * 2ע--רוטמ ןתוכס תולודצ
 ומכ סירבדומס .תעד סיס ענר לככ סת(ירכ+סורכדק
 רפסכ גכלרס סכמ6 = ע"פ: ןוטללב סלומס רכוש
 סלוקז זק תעדס זקס :לימס 'ז 'פ + רמ(מ ויקומסלמ
 סע ךרכקי ות6מ דימת עפוס וככיל סלפס תוסונמס סוש
 רככרב * ענר לככו סעפ לכ וכממ עפוט ומויפ תויש
 ןוסו .ס6ילכס עמ 13 ופרס ספט ותושיכמ לכ
 *ךרכקו ומעפסכ תוכידככ סויקס 35 ךיטקסל קל ךכומ
 תופממס ( מכל סירדעקה לכ ופי 6יכס רכס ןפ יכ
 רכועמ סיס 6לו :.ץפק לכל עו ןנז לכל ודיטתהל)
 * קריק  רכל סויק .קדחויע קרס סכעט וז :* וכ
 'קי וכשמ .סכוט6ר סכוכ סימויכמ סיעולסס לכ ויק 08
 ןוידככ ןכ ס6 סיסקו סריסנס לוטב סזכ קיס :" לו
 יכ ודכע 65 רססמ סיקל6 דבועןיכ:טרפס ןיו עטכב
 ,סכלמ סללכ סטוע סיס ךרכקי 6וס סיטוע סס רם6 לב
 ו .וכוגרמ .זטומי 65 יכיסילכוע .סופרקכ ויס סקיכפו
 סח = * תקרכמק .ופריונכ סווכי ססידי לעפ לע 06
 'זכו ומפוקט סט סיוע : לכפס וקקוסל+ קכונט רכד
 .לקורקס לכ'ויק) סרכקס לכ לע ויטופכוסס רפול סכר
 סכוט(רס סלעה ןמ סכוט5ר סכוכ סיכווכמ חכוקה ופפ
 סשכ :תיטטס סונדקסכ דש 'פ קרוקס כקכט סט ןיעכ
 סד6ק 69 םומלוקס .עיכיסכ סד6ס וכ 5\ סירבלמש
 סרקמ 6וס .סומלוקכ םלקתס 900 עוכעכס סו יכ עיבס
 = תעוכת רכוסתס ביסכס ?ס סכמ[ו העיכווק דוכ סו6רב
 < *פלכ ספעק ספ פיפ 09 םומפופק קעוכתמ דימ

 תרחא :הבד .ןכ ירחא ונגישתו תולשדתשהה
 רשפצה וכ ותעירימ סהה ירברה ואיצוה אוהו
 "ירבדמה הזב וכיראה בכוועבטבלכסומ ומנה
 הרקמב וכ עלטס 5(ותוא עדה)יכ סהל אציו

 תיטפק .סריסבס :יסיו רמ6
 ףינסכפ 'ס | דוכו .סד/כ
 996 56ו ךרוכס תעב רימסלו
 כטוממו בוטל וכטי ץופסו

 ךכרענ רשיק תולועכל = ןיאו
 גתויס .דגמ .תכלל סוכט סס ויל5סרמלכ ו6 .* תוטפכ
 וורוסכ .סיקיט ךכ יסכת לע סמכסב 0760 תש רכוו
 5ע סכסו רספ וב וכקכ ודימו לכס ךרכתירדומו ויסעמב
 סק6 :%0 ותריסכב סלטנ .וקויק סע ספ הפעעס לכ
 עכ[למכ סו לע טיכסק רמ6 ךלמ לט וכוגר דסי ןכ יכ
 בלנג :ןו6 ךרכפו ווב6. 5סלתטמ לכס .ןככו ותרמו
 סכוטמ 'קכ סכמרס בפכט סמל .סופיו טז. המדכו לכד
 לכ סטוע סדקק סי ךסיס רמתו סמק 35 לוס 'פ
 סלוענ סטעו יכו .* 5 ןילוסמ ויטטמושסינ ץופסיש מ
 5כ רטו6 בופכסו .רנפס .5לכו = וכוק תומרב (5כ רכד
 רנפסב לכקס עד + ץרלנו םימטכ ססע 'ס ץפס רש6
 נויסט ססכ דכיב וכל ןוריסמ וכיטעמס יפ לע ף5ו סע
 ץרפקו .סיקסו *סלעעל סילוע סולקו 060 תקל ץפק
 < תויכב רקש'ןכו* לוניפב בכוס לגל נסו סטמב סידרוו
 760 עויקל ץפס ססכ וכ ץפקמ ןגסכמכ קויסל ססועק
 85 -ו5 סיסי ו * ו סירוסמ ויטעמ לכו .* ודיבוקופב
 50 ול ןתכמ ופעדכו ומנעב שוק 556 ךפומ 63ו ספוכ
 ןמניטתו :בע * וכו תוטעל .לוכו סד(ספ לכ סטוע
 ס5פ סריקכס ןימפמל יטפ רטל םיכס סכדוז *'וכו
 סילכדס :סקו 6כוכס סניפי 60 סירכד ספ טי ןכ-
 סקל טיפ ןויכ עידו ססכ לופק 6ל רט6 סוירפפסס
 5ע סכוכטכ ריעס ב39 * סיכפסס .יכסל פור6
 לכו: = : וסט ןפו6 כ 'פ ויקוקמלמ רפסק יטילטכ ספ
 כ קרכונס סכדק כוטקכ ולסכ טז "וכו וכירזס
 ו יט .* "וכו רכדס תעודי ןי6| .סרקמכ ותו קעדס
 <> ופכוכב סטלסי רט( "ירכדכ ופנידי ןיממ קל עופ-סעודו
 וקלוצפ יא יכ טודמ סנע 6וק סקכ ותעיליו'כופ6ר סכוכ
 "וירטפסה ורכדס סגמ6.* הכל וקעודיכ לכ( ולכ רעכתלב
 קר .תלעופ עידו סנכיש סקכ סעיהי ךל קיס סע

 סשידי



 <" רוחי לוק
 ג [1ו סו( ופעודיכ 'בייסי 38 סמ דכפ סלע לפילו
 :סש ןפוץכ ו קטבוח ןיעלו >'וכו סכמ בלס עולי יאו
 . לו ולמצב 0'כ רעפ סדוקפס לצכ סכמס כס סמ ₪
 .םפ6ס וכ יכסמ דב דיקנס תי ותצידיש למ( ןפו%ס ₪
 תכפ[כ 6יס ייריסכס יפצמב
 6 ושיטמס ל סקמ כיס סנופ
 רס6 יכ עריש קמע סקו6יבמ
 תלילפ (% סקכ לופס ₪
 עלנכ סמכ ורלעס ו לכש
 16 תלולטס קו ותק ספוש
 1 ביו 000 ןטסו1ועפס ופינמכ לעהפ

 ןשי 6 בופכ טז וס טב'לסובוסקבויסמס ןייופי"ובמ
 ל עפל זכו סרכוט קפעמ וקו 'עידיל ךסמכ דק קמע
 'ורספסכו ריסככ פעכס 6וסק ץעמל כטמכ וקעילי 6
 "760 ססכ סובו לעפל כי סרט ס סעלי סו וכפס וסע ל
 ועפכו .ןורסק סוטילכ סמילס ךרבתי 'ס קעידיו יורוקכ
 סיקטס תעודי קסדק 69ו : כע ופרוסכמ סק(ס ספיכומ
 1 סנכקסל :וכ6 ופסל סכוק סוקמש רמול סכול * וכו
 סעכ סעודי ךרכתי 9 שו סכמ6 יכ דק6 6עוככ דסי
 ודוככ ץסכ וכפל וופכ לכסו סד6ק .תריסככ סוקפיש
 ודמע ערש רספפס עבטו סכוקכ תוסרה סו סע
 'פ סכופק .תוכלסכו = 'כ 'פיטילפב סלועס כתכטוקכז

 י וכו סעידיס ןושיוכ + קו3 קכסק' תכיתכ ךישמסו
 סוסעמס .קסדסמו :קלעופ סעידי סככיש יכ רמול סכור
 סיכויכעס פל עופ ליסס וקעירי טפטמס סיירטפלס סקס

 רככס רכדק עידיס ומכ* סכוס6ר סכוכ וכמק יסד תק <

 6וס רככ סיסס סמ יכ ותו6ינמ קסלקש סכס קככיש סי
 ספולסרוטסכ וו3ע קיל 6יס ך6 * לעופל ךרטכי 5
 ןיכעס ןכו = ירסוטע לככ רס6 תש עדויס קעיריב

 טיפס סמכסכ סל6ק פ6 רכו לש6 -ךרכתי ופעודיכ
 תפקמ ךרכתו ותעודיו סיוכיסכס וופעמ לערתריסכצ
 ויכפל סה סייופנו ותרוסכמ ךסמיל סיליתעס סיפעמע
 ותריסכ ככ וטמוס רככט ןויכ סיסס קמ תעידיכ
 סוע כ ןיש קרקמכ סעילי תסרקנק ת0וס סעיליסו
 ." לבודמכ .תכעופ סעודי סככיפ יכ סלועפו ססעמ
 סוקמ לע דמועל סוד רכדק סמל לטמ ולטמ רכבו
 טקכקו סורכוע סתנקו ורכע סתכק 'לכוע קלורו סוכצ
 ןוכסי סימורמ 6וס יכ ויכפל יופכ לכו רוכע) סורותע
 וקוישכ ןי6ו רקתמ6כ קפס ןו6 קור 6וק 56 לכו
 םיקנמכס לכ ויס סז ןיכעכו = *33כ סקופיכמ תסרכמ"
 למעמב ויכפל סס וכ ךרכתי וו36 סיכורק סיטעמס לכו
 סקיקעמ לכ 56 ןיכמפ סכ) דסי .רכווט 'ולקשכו 6
 ספכ :יכ ויכפל  סימטלכ סוסו נוקע רכע ימלכס ןו)

 ישמח רמאפ

 קרחדת אלו ותויהל קרבס רבדה תעידי ןיאו
 רשפאב הז םע .םהו תווהב םיקלאה תעידי
 היהיש.המב :עידיה ןיא לכ ליהי אלשו ויהיש
 קרמב זרע!ריה רשאכ ותויהב קרבסה יה
 וילע זדיאר/ךא ותויהל קרבס הנניא:קריהש
 תעיחיח כו זי

 6 5 - | ןמיפ
 | 67 (רקי למ ספכ סללו קמ סריקמכ ולכ> סיכקסכ
 | "יניתעס וטפמס 35 ויה ספ לר * כותב וםרסו יופכ לכס
 סריסכס'ויטפמו וריפק יפ %ע רכסיו בוס תי ויכפמיוומכ
 יפכ םכמרס ורפיב סוכ כולו -יסמ6 5₪ ותוטרב רופמס

 :פעכ .ךטמכ .וירמקו קכשעה
 . *"נ'פ"ו רט(מ םילקעה
 6וק סב קליקעס לעכ סכסו
 :פוסיכס ןקכוהמ ץורי 'סירפ6
 ₪פכ לכס רמ(ט לע סוס
 פמלפסב ףיפוק לשמו 'וכו
 ץולכ סנועס :סוטכז :ורמס

 :ןכוטפ :סזו טז עט כתכמ סמ ססעעה בור .ופל לכס
 וופכ לכס ורמפכ :טורדס .סנעו לע רזוב וקויס סכמ6
 :וכ .ססוה וכו סיכוטפרס וקומסלפ רככ סכוקכ תוסרסו
 .ןומע וכ סזו ותתמשו .ןוכעס ןכוק\ סילסס ויככד.ר5סב
 ווטפסןךקבו 60 רמ6 מופרכס םורז בכ ו35יתט תמכסס
 )קוט ייקכק כט '6וסש סלועק רסכמו :כוטכ 6
 :* תמשסו .לטויסלכ 36 קירכעו םיכז6מ ףככ סירבדס
 יוכתו| ריטכמס ויפוככה יקל6ס לכמס 56 ןיוכיט ןוככסו
 3ע :ףמוק 56 סכסס סלט רמ6מל סוס ורק%מ סיסיו
 :םויטפסמ ןימעס סזיכ:רמ6 סב * וכלמ0ס ומב ויככד

 ופעו רט6 סיטפמס כול :יפמ 636 וכוס יכמבל סריסכס
 סוטעו ףט6 סיכר סישעמ םו יפלו יכ סרק ןימ סול
 .ת6פמ סב :ומלכוים 636 ספרוסכ יפל 63 סיסכ(ק
 "כ ותעדי טעכ .טכועק 15 רכסס דע תיקלפס קסנטקס
 :סלסיו 'פ רכב סידיקע וכ6פ וקכ .וכרד סד05 65 יכ
 .ףתוו סוס ךרדס יפ לע קנסו * בעי סכ (וכרעפ )
 ט5.6ו0 סכס לכס עדוי 'ט סל למ65 קפומי רפ6 קפסס
 רתדוכע ןרמסמ רקוט לץפ סוסו סעיוק סירכמ ןכ
 לע לגעס תכעט 326 לוע ריכויט וזכו .ויפולועפב
 ףוכזכו וכרכזט סעמרולכ סז רתיס סכמס יכ = * ןולזק
 וז סטס קכרק יב יכוע לכל סכומקו י לכיס סנכ דוע
 55 ריפומס במרס לע ובופסב דב לכס בתכס סמל תכקב
 ןכווככ ןיפט קלעס-ולתסלו "קבוסת וכלקמ ס'פ סזקפס
 סתטקו*וכו ססיפפמו \6ולכס לכ 05 עדי ךויס עדיל
 מכסס נסכמ רכסמס סז גקכ 55 ררמ6כ דכ(ללס דיוילע
 100. וקו + ומי0פסל עדי 5לו רבדב ליחתמ סר( ןיפמ
 וכיוקקו (יפוקכ לבלס .סיכסו = *תויטוקו .ופלסכ
 "מיקמס קומימקב רכדס סיכסל ו3 סיס בוטו * סכוע5
 מקש .סעפ ילו * קפסב סקעד םיכיו סכל רועי 5ץ
 סכוסמ ןיפס ופ.3ע ף6ו *-סז \ע סכלכ  רוסרס (כ+*
 ממו6ו *  סכוסק תכק'ול ךומסל וס בוט סז/3ע תסנכ
 [כוכק תריזגכ סייג .וקעטרו  סדס .תקדכ ויס 6
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 < ?חדוהי לוק =
 ..ס56טס וכל סיסו ותריוב פיס ותעידיט סילמוש וכויס קא <
 סרסמו ודיע קלטממס וז ריטס רוכספ ויטכעויל6ש סטן '

 תעידיכ 6יס לכ6 סריזב ותעודי ןו6 * ומנע סדק ריצ
 * סז לם ויכרד ויסי סמ דק6 סכמ יעדויש יביכבטנישש
 "50 קמ לכס עוהו רבה
 סככ'רוכס ורסמ לולנו ןטא
 לכטס וכ ןקכס 6%" קולומש
 תספק ת0כל וקיזסמ וכויספ

 "70כ ןופכס כס 6וקו לוקה
 6לוכסו * פר ו6בוטוקויס%
 ס6ויענלו לוק כ עלו*
 סזפ .ושיכוסל לכסכ .סכ שי
 סעידיסוז <65006 * ודיא
 וככיק סו לכו *סריוב סכו6
 סעיליס יכ :כע *סוש
 ונעמס וז סיתפ *-סיקל
 30 60 :*ובימפ5 תוחכומ
 * "תווקכ סיקטס עודו דת"
 ויסיס םפ63 סזסע סספ קש |
 ףיסוי ספעו *'וכו ויסי 3
 לעו: = *ןקיקש סויקכ קק5

 ישמח | רמאמ

 סיאיבנלו סיכאלמלו םיקלאל קרעי'זיה יב
 קריוחל הכס העידיה התיה ולאו םינועדילו
 תעידיל ןרע ןגב םידיתע ויהיש ידב התיה
 ודבעיש ילבמ םיקידצ סהש ולא טיקלאה
 אטהל סידיתע םהש ותעדל סנהיגב םירחאו
 םדאה עבשיש ןידכ קדיהז ואטחוש 'תלבמ
 תתעב עבשי אוהש ?קמ. תעיריח הליכא ןיצמ
 ויקרולאו:תויעצמאה תובסה ורטבו ינולפ
 תוחכה  תוקציצס קלתפמ קריקר תולטב
 תא קרסנ םיקלאהו ורמאמ היהו תויעעמאה
 ג חכה ןמ:ותדובע איצוהל ןוכנ לע םחרבא
 ןעז רמאש ומכ ותבּוש תבס הז תויהד לעופה
 ךכרבא ךרב יכ הזה. רכדה תא 'תישע רשא
 "קמ תויהל סיכירצ םישורחה ויהש רובעבו
 לטפ6כ 65(רשפאה)היהו יקלחה ןמ םתלוז וא
 ססחיל ןומחה רחב םייקלקנ  םלכ ויזריש

 75 "ןזמיס
 וכ תקדכב לעומק יסטק'עידי פכמ ןדע ןנליכמוומו
 ןקעולו סכמכסינכ סירחשו י ופדוכעב ללכ סס ולעפיס
 תל עופס ותעילוירקט ו6וטמו ינמלכמ 6וטסל ידיתע ססס
 : 3)כ יעכמ6 לווב 'עפס \ וסס רכדס'ץכוסל קפממ

 ופר

 ןועמ סז ולס וכו ןוקכ סיסו
 6לו וכמשכ לעמל רכוש ולפמ
 'וכסס ופטכו:וכובערל רכסב
 ךירכ סיס לס > תויענמ(ה
 תלועפכ ללקטס) 6
 רכטכ ןקדזספ /63ו כועס
 .:'סזכ שכויכ\ וכוכערל
 *"וכו קולטב ויס ול6ו
 תויעכקלה.קוכסק )טכסכו
 קופיכמ קפקסמ 3ג סיס ןסק
 וסכ ססו 'ויעכמטס.קוחכה
 טסככ רט6 076 לט וטפכ
 *ןנלקםסס לומ ל טיס רכב*
 יככס 6וסס וכעלוססו

 סטעו ל קי לטו ויס סכטכל
 שלטו = *ךלוכ ןופ5 רכד
 וקכומ ןוככ סלכ סק ככלל

 סעידיס יכ רמל סכוקללס
 | = = .ע סיכטק עורכו סיקלפ
 ועפו :סכוט6ל :סכסו * ךכו סכמ סעידיס ספיס 56%
 ומ לקפ5 3עילכ לכד ךככל סע סיסי ןפ רקס ןירכל
 סולכלכ י ק6ק תעילי 36סיכטסל סו כ נתב וכסיככמ-
 עכט:רישפסל סז סע-וכ6: סיכילכו לישוס .סוירפפ6ס
 *סלס עכמכב וכיקפס קטרפ סרוזמ סכסו ומ 5ע רספ6סי

 :ק6ןוילע תעד פעדוי יכ סקרוס ו 3כמו * ססקס
 קו תטדומ *  סד6-5פ וקריפבכ סלבס ןו טלקת+ירט6-

 לטפסנ קז סע ספויס ןיכעל) * ןןיסככ ןמו כוקכס ןמי
 סקיס: ןכ ימול6מ ורכד סילק רככ: * זיסי שו ויסוט
 ספווספ סירכדס- רלסכ סברדכ י-טיוסל סכס סעיליס |

 ותופטי ספ ןלכ  טילפס סכסו * םמדסעו פלעופ סכב
 "ולס סילכדכ .סיוסל קפס סעידיס סת!ס 36 ורמ03-
 < סליקע סיקילכס ריס :פכעפ יגל סוס. םוילמפקס

 בל ןוסנל | תוכומ(ס- רפסמ הנומאב קזוח רתוי הז תויהל יקלאה מ םלכ
 לכ וירָבד סימס רככוידעכ <> ךא 3
 5 סידעמ בל ןושנק קכסו 31ו ןוט6ל פד 5 סילקעס.

 פו תיעוברס- סליבמב עדס+ פוכופסס. רפסכ סריפ

 ומכ סקופיכמ קכס סיירטפ6ס סירבדס יסק תעודי ןיסס-
 ןכ ועכו לע 5טכ.5ב6 ותיוס קבסיסמ סמ ותעידי ןיששי
 וללטכ ןכ לו תופיכמ.סכמ כוס'ווכטפ6ס ירכדס ופעיד*
 ויס סקופינמ כס ותעדי קיס ו\טט קולטפ6.עבט לע

 "סור וכסכ5ס רסקו "ימימכ ייעכטסילכדכ.דימת'יסכופ:
 ףמנולוכווק'קוסיכמ ןופס בויסתו'טל סוימ'יטלסממ'מן6- <

 ובס ירבדו תורטפס עבט לע/ירבהס ורפסכ סו'וכעכו
 * ורפסמ'סס רמלמכ רזוכס רפס לעב וירס6 ךסמכו לז +
 .ורמו6ס ירכדל יורק וללסלרכקקט יפ5 ןויפסמ:סז ןי6)
 פסל" קו עדוי סיס ס9טירספ6ס לכס עדוייפק ןיימ
 סיקתס רטפ6 סיס רככ ופעוריב יונת סתופיכמ ןופש
 :6לו רטפ6ס יקל יבסמ'וסונטס ל בויס ףולסב ופעודי
 םירכדה יפ לע סופו *לכע תולכס (לטידי 26 סיסי
 סכר ק בכומס וכלטמכ טרפבו "כוכס רוסיכ.5ע וכמקקסש
 סוס'קפמס 350 * ולס 5 רכסל סמילמס עינמוט6רו

 77 'פעב ילכדמ וכרכז רכס סמ  דכלמ * וכק6 סו וכילעמ 1 . 2
 5 ובטלמכ .וכסכ%\רכסכ ספק-וכרד יפ) סנ יכ סדיקעה
 סקרב6.ןווסכמ .קועקקפ תפכ ספו/ + 'ןכו ורמפק סיסו

 יו . ,



 רוחי לוק
 י ךרכקי(רוככמ פ6וס סעידיס רדעס ןכשמטס 6
 63 וכמכוכ .ופל ןוככ לע 6וקס כעס סיס יכ ךל על
 'ןכו וזדוכע .יכוספ ססוטמס .ךלוכל קל ססכטס ךלוכ5
 יתעדל ןויסכס .ןיכע 01 ןנלרס ספ כקכס סמ ךרלכו

 | 5 מיס ישמח  ףמאמ
 . יומו קלקלקס תפסכ רכד סיישכטסו 'וירקמק "מיימעס
 טעויס רטפש סיס יִכ"וכו םפ(כ סיסו ולמ(כ ןווכט םפ6ו
 .סכמ6 * רוע6כ תולטלקטסס ךרקכ ויש קכפק דנט יק
 פיבסס סמל + 'וכו ריכמל ₪ ך6 :  בתו ןוככ ןופ6לס

 :סלקס ס[2% ויס לוכעב

 ס6 וליכ .תטוסומ קיסל
 סכרו 65 /ס6ו זטעי סכר
 לכמ :ןויסכ קי זנו 9
 ףרבתי ססכמס ככ6 ססוכעמ
 ןמ רכדס 6יכוק) וכ .סונו
 05 תויסל לעופק 26:קכ₪
 לכס 95 בועט סזעמ רכמ
 ל יכ .עדו 7כ33 בוט 5
 צדוי .6וקפכ ץסכי = קי
 ץפקו וכונר .ספעיס קידכצ
 ןויסככ ותו -סוכי וקידכקפ
 חפ6 סועסרס 6 ןסכי 43
 'וכויסכס %כ סכסו ועמפי 3
 :ססוכמס .תכוטל סרותבמ
 ץתשכי'וכו ויס ריכעבו :כע
 טזפתכס סע סעט תתל
 .69ו יקלל לכס םסיי) ןוטסכ
 :לפימ תס6 סופפ קמ ופיככ
 סוסלפסו סרכז קש תוכסס
 שכוקט קמ ךפס לע וי זק
 סרוק ןכ ע-ריעכק*סרבססממ
 ופויק סעס ולקפכ סו קכס

 יק'פתמ יטורססס לכל ערוב
 . ריק קרכזכס חיקולחס לש
 : סילסכמו סיירק ו ייעכטו

 :ויסיס 9:93 סיקס ןויכ מ
 :קבקסס זקכו סייקל6 סלכ
 ורמלכ  סייעכטכ .לעמל
 דס( .עכוע עכמו 650 דועב
 'יכקמכו * סיקנס קסלפקש

 שיצמישימו םעמ סע ריכהל ריכמל שי ךא
 סינינעמ .םינינעו םוקממ םוקמו ןמזמ ןמזו
 אד םייקלאה םישודחה יכ האריו : םירחא
 תניה) תדחוימ .ץראב סא וכ בורה לע וארב
 לארשי .ינב סהו דחוימ םעבו שדקה תמרא
 ?בינעה סעו אוחה ןמזבו ותימאה תר ילעבו
 רארנ סיקתו תוצממ םהב ולתנ רשא םהה
 חכ םלוקלקב הארנו בל יוואמ לכ ם"ורסב
 םייעבטהו םיירקמה?נונעה וליעוה אלו הער
 :רוחסה עשב כיזה אלו הלקלקה תעשב רבד
 לע המוא לכב הנעש לארשי .יבב זה ןכ לעו
 יבויה סורוקיפא תעד ואר רשא םיסורוקיפאה
 קררקמב םיתפונ-םה סירבדה לכ יכ ומאב
 התעיסו .ןוופמ -תנוכ םחב חרצרת ה כ
 האנפה יכ סתרבס יכ האנהה ילעב םיארקנ
 * סתס הבוסה- איהו תשקובמה תילכתה איה
 ץריהוש רב הוצמה [מ הרותה לעב תשקבו
 ךרבתי וילתו ויעפח לכ רסומ ולצא דבכב
 רובכו תותוא וא ריפח אוה סא דומד שקבמ
 סיביבעה םע קרצרפ ןומה וא איבנ ןקנוה םא
 תומוקמהו * םיתעה ןמ .ץררותב .םירכזנה
 תויעבשה תובסב חיגשמ ונניאו .םישעמהו
 סא ונממ זריוחד סתער וכ עד * תוירקמהו

 ךא .' איהה הערה תעב ול השעיש רובכב
 ץמ תענמנ הנביא, תוירקמה תוכסה תבוט

 תויעבשהו תורקמזר םהה תובסב יה
 םידיפחה לבא אבחשכ םתערל החוד ןיאו

 והילעי

 + איהה הערר העצהב ול םדקתיש רומלכ

 .םיעטרזר תבוטו רךיסחהמ .ןכש לכ עשרה

 ספ .שיס .ותקומס . תיפרכ
 - סק) ןישרט6 סייקל סיטעמ
 יפלו * יקשה ןוכר קלוז קכס
 "יםודסק לכ יכ כ'ג רכוס סא
 +ויקָש סלכ ווקיטסל6כ קיס
 = פוס יכ וכל ר653 63 קז קכס
 וסלי ןיסכסל ליס
 "וכו סעל סע ןיכ סזכ כס
 .ןמעכ סוס לכס ןי6 .יכ
 ות( 'כווכמס זס 'גקכסס
 בוטסיס וכ כוט6ר סכוכתי
 טלכ סתויס .ורטפסכ ןומקס
 ןוכע ןיכ סנוסכ ת3ווכ ויק
 טרפמ :ס35 לכ תו + ןוגפל
 ףירכלכ רח0) 76 - ךלוהו
 וכ ס6ריו .ורקקכ סיכסקכס
 ףו6ר יכל וכו סישודסס
 לכ .ריכיו  ק6רופ .ריכקל
 (שו6 ורמשכו * ולס יכויכעס
 פיכזיט בגו רוסחס ? וכ
 ףכ סקרו ךיכיע (כ שו * 30

 ומדוס 086 סיפעמל
 . ףרכתי ופ6מ 'כוס60 סכוככ
 | םותכס ןווכ * לרסי ליכסב
 6 בקש יכ .תסתו ורעב
 ףילק6 וערב רקביו ךותוכש

 | םודנס ומככ ווכפכ .ךסוטוי) =
 ףכ ביטסס סמיפלו + ירכממ <

 ףרמסכ וכרוזס סכס ו(יכס
 = וס 'ולועפב ויכפב ךסוכו'ו
 = 6ל עכטס ןמ סל עמל ויכפמ

 ןווזקס רמכ ןכ %ע * קפלטס יקלסכ סח ,יכפמו ורק
 תוכמה קיחרסל סבל וכווכיס 65: וכו סלק ל סלכ'סחיפ
 :ס6 יתעדי 6) יככ6ו * מרכיכק קקולסק ופ \ע ויעל
 ס1 סלוטכ רטפ6ס טופ ייריקכק סג וכופלכ לולכל ןווכ
 ני ס6 16 * םירתוכס סיקלקס ימפכ ןו 3 ע תרונמ סש
 :וטיקפסב קלעמל וירבדורוקס ומכ 3320 ןמ םייריתכש

 "טמפ וכסרעקכ סיירקקכו ייעכטכ .כזומק י(כקק ססש =
 ופיעוק .65ו ורק סו רק( סישכס 32 וירכד תפרוקכה

 סב

 דתו לכ וככל לכוכ קומו" כטריעכטס ולועפכ וירוק6מ
 ים6רכ : 'ורןס6 סטב תי ויט ו\סמתטמס ויעבזושק תוכסמ
 "טו6כי(רכ ויס ןנוסכ ירדוסמ קל לכ ויסכפ י'וכו'רודוכ
 ףפיעוס 6לו : ךפסל ךפסכו * ןיע דופמ לכו כל ייומ לכ
 (תטמפסב בוטסל רטפ(ש סמ לע ךיתוד עס רככ * וכו
 פרק סדק רככ * וכו סורוקופ6 קעד : סייליפכ ןורכז

 :פ"וכו'סותק לעכ תפקכו : גז "וס יעיכרכ סב יס סו 5ע |
 :ףקלמ לכ 3ע טיסתו ועויספ סכס דע רכוס לע סמ
 ה



 יכפל רופיס * וכלמ(פ ךרדס לע וכונלכ סמוכטל תוכסס |

 סונמס ךרבתו שרוב 6מ וקטקבכ וכרד סכותס לעב <
 ולכ6 לכככ .םקכמס סיסיס ותטקב ןיכע סיסי יכ זו הכ

 וש ךרל ?ע סקיר וינפ ביטי 630 רול סטול ךלמתי
 וסכגט6 וסלככלו וקכלז6
 : "וס סכסו = *ימסעדו יב

 ויגפס 52 ו6רוכל  רםומ
 ססעי .ךרכתי ויביעב וס
 ץפס םרודק בל קויס סעו |

 65 *סיפקונטק סירכדכ =
 ו5 כוטס .קכ סקע 1 ןימוו
 י'וכו לומל טקכמו : תב
 ות3כס ןפו6 קקתי'וכפ יכסל
 וסכס קנפק ו5 סיענפס ןמ

 5ע 70% + וכמעט םקוכמס
 1 ויכיע 6 סבי וכ מל ודו

 'םככט ת6 ביטסל 15כפסק ךותומ לכ םעי סמ סער

 * סול נכ סותפומ] קותוש וכ ופלוחיט ילכש .* קונה <
 ססינע ןוככ קרוקס תיכ לכמ .סולקסכס .סופכס סקו

 וכ בוקסס ןיכש רמַ .סתיט6רכ רו 'פ ן5מרק לבד.
 סיקטס .תוכרעמ סככמ ףוקס .סזס ססכ וכ( ק6לב

 נקוכ סקכ 3טכתס 5% מולודנ סיסכ סמע .תושע)ו

 'ןכו ברח קיט סמסלמבו פוממ סתול סדפ בערכ סלועה < <

 סלופס 3כ רכט 526 וכו סלופבס סודועוק .לככ ססו :

 יוכל ססכ טפו רתסכ ססו סיסכ לכס זקפכ סזכעו

 'וכו קמפכ סכעו רכט סלב ססו סלוע לש ובקכמ ץוקמ

 לוככו תופוס ידי לע וטקוכמ םילכפל 6ביס ינסקו * בע

 לכל יולג ספוע לט ועכט סיכשמ . סימסרופמ סותפוקב

 : ןופ6רהו 'פכ ןיעג סז ךרד לע דבכי וילבכמ יב יסימעס

 "יבכס תנרלמל ופנודמ סעיבס 630 לוסקל רסוימ

 סיברל :סקוכז יכ סכרכ ןומקל 16 6ובכ5 .לסוימ יכססו

 סירכדק 055 נסו = 'ןכו סולכזכק סיכוינס סע ףודע
 י"מייכעו סוקמו ןמזו םילו סע קלעמל רכזמ סמ תמול

 רככו תויירוסכה .קוכטס ןיכע סעו*מ רכז 5 ספסנו

 הרותס לעב וב ויככד קכוכ 53כו * סככ %ע וכרבל סדק <
 תוכסס פעד וכ וברקב קוטב :ןוכב ככ סכמזכ עדו
 סיכלל .יכטמ דסלכ וכממ סוומד .וירקמסו תויעבטס

 קכמזססו סעכסס ןפולכ ו סלקתיס לומלכ ס6 סורכזכס
 כל פלקועקס ףיסס סעלס ןמ לככסל תוזצל ול יופרש
 ופוסט וע וכו לוכככ 16 *רומפכ דיסק 6וס ס% לוז

 16 (יככ וס סמ * ןקינעכ 5 פולככמס תוטסרופממ

 36 דוכככ .ןווכט רספ(ו * ןכרסוס ועכ וכו סכרב ןומס

 ספ קז יכ וככל פופקכס .תוקדס ויעפנק תוזרמס

 ךלל לע ?וסו ' לוככ 'ג וס ישיכרב סק56רק רע

 שמח רמאמ >

 : טעמכו 'תערמ חוטב םהוטההובסב רהולעו
 "תעו יתכוכ ןיכעמ לס 6:(!תנוכמ אצא א רש)

 תשלש איבה םורשה וילע דוד יכ 'מוצו בושא
 הבסה איהו ונפגי'ה יכ'מאו תומה ובסב יקלח

 '.יעבטה הבסה איהו תמו אבי ומוי וא קמה |
 תירקמה הבסה איהו הפסנו דרי המחלמב וא
 .יכ ירהבמה רמול העור יעיברה קלחה חינהו
 יפ לע ףאו תומב רחוב תעד ול שיש םדא ןיא
 .( תומה ) ורחבמ אל ובצע תא תימה לואשש
 - *רב ביאה תוללועתה תוחר"ז ךא תוטכ כ |

 זפר 5 :ןמיס
 ףכז סוש ןוסלס פמבודו .* ןכעב .ספלכ ס לוככ סכסו |
 תופרוכו תופנפכ סטומע רפוסיטו ולעאכ -ל יס ןוטקרב
 ופ רטאכ ףיסוקו .ורמלכ וט"מ יעיכרכו * סלולבו דובכו
 סידע סקילע ודיעס רפ6 תוכלס ל זמל סירכעס 6

 רככו = כע דוככבו ספובלב 8
 ןפולק | עב6לס = 3יטעק
 "פ ןרמ6כ ס)כקס ול ןוטקלמ
 כועס לטמ ךל ןקלו .6שמ
 סוככככ .פכלעמ סקוסש
 פק5 ריע לע רסכ לדניש
 כו ופומי ל סיסכ6 ףוטסיו

 'ם 56 וכוטיט סריקזקו 6יככ |
 וכסו סקער סוי6כ סרטכ
 וקכלסרוכעכו סכל לככ ויש
 מכס וזכו סכלכ ןתכ וב

 'ק 363905 ןוח;כיעס | -ומכו
 ונקכמכ סופתפ רסכס לדג וס סויכו  ןכ וסע סכסו

 ליעֶס לכ ףטמו .תוכר סימעפ וכיכועב וכישר רספכ |

 סיקרטמס יכ בוססו * סליכק 6!קו'ס תריז ג קרס 65 סכסו
 ביטיס3 16 ערקל וכורי 6לו סנסמכ ילבוע יסוסכ וכורו

 גסכמ טדי 65 רוע םי6 סלסמב יכ כוטקו"'כרד סככ קר

 ...טקפ לע \טטב סוסו וסל וש ןימו שיכלוס יקמ סיסוסכ
 לועס ךילוי סז דכב'גולב וכ רמטו שוק סכסו סלוס עדיש
 * "זכו טלמו רועקו סכתסו 65 סוסק תכורמו רסק דכל
 סט ףיפוסו וקיטפרב ךומס 600ו'פ בקכ סזכ (כויכו = םיע

 סקלעמ קעינק 6 תוכ6ס סכסו ורע( יכסס ךלדס ןינע

 סיס ןכ לע סיכפב סיכפ ל ועדי רט סמ ספכ קבל
 פותוס טלסלו לפטס סלועס תדלוק תוכסל סטמ וכו
 תוכסה תכוט ך5 : כע סטדחל וכ6ס לכי לט סותפומו

 55 יעכמפ פלוזכ ויק תובסס פכוט דסייש רח * כו
 תוירקמס 'וכסס קכוט 5565 62 *ןישיבכו ןווע יליסס
 סיעטלס %ע סנ 'טטפתמ בוט יכרמוס רזגו ויעכטסו

 "ס בוט ביפו לכ5 'ס בוט בופכ יער רזעול כ * 516כו

 סקטמ סקפמ (וספכ סלרפ ו3 פיס 765 ?פמ'ונו ויווקב

 * כ * ססבסיבוטס (? רדוע וכו רלוע 6וספכ ולכ 6

 יכגלד 'ויטבוטס סב ןלכב ופלככ תווללמס ובסס וכמשבו

 ועיכרכ נכלל ירכד סזל וטיכסיוידסב ירקריירקמ'ויקש
 סקנטקס קכקמ ביופי 650 וכמסכ ופ ווקומסלמ רפסמ
 דכמ סילע כל וכוככסוכווטס "ער עוגיס טפש-סיסי שלש

 סקס ילקטס ל יכזעכו יסלוסמ סקפ וכרמ6-לבש'כרעס =

 תוערסמ יפס סרמפי 03 סייקימטס סימל גסמ סירלוסמס
 טגרדמכ סכיסס קח קכלעעס דכמ ססיל ע 63 ןמוככס

 ןתומנו : כע + תוקטס סקנטסס 96! סקכ קבדתמ ןכתי

 וליכיטכ סקמ סכוט עכומ ןישוכ - * לכו סקס תוכסב

 סלכ 1 לז 6 ע



 =  הדוהו לוק
 לע סכמדוקב טקערמ סיפוטכ כ זיסיו סכוט סדיב
 ותרכעס טעמב רול סכול * וכו טעמכו : בוט ךכל
 סתעו + לופסב ופג\נקכ סילכד בור יתכוכ רקעמ
 סיפעעס סכ קלק ל סכופ6רסוקקופק לע רזוס (וס
 סיילקמו סייעכעו סייל
 סזלטס ביפוסו סוילוקכ)
 כוקכס תכבסמ לע ססמ
 "ובו וכפני ל יכ דוד ירברצ
 קלקס תטמסקב סעט ןתכ
 סיכיסמ וירכד לכו יעיכרס
 5עב טיכס ול  יפלסכ
 -ן530 םילכלכ סירקעה
 רמפמ ויל6 ךרכוספ סע סי
 טסט רפוי ןקותמ כ 'פ ד
 16 סתימס וכ וירבל ונע
 'גמ לחקמ 6% סיסתס רפפ6
 עינמס סכועס דכמ 06 סיכפ

 וא * 6טס 3ע ךרכפי ת6מ
 ו6 יתכרעמס פרוס לכמ

 סיעוכקס סיניקס סה קסלמס וו רוטפקל ןמזס עיגסמ
 ו6 וכפני ס ס6יכ לוס לע דוד מש * סדשס יול
 סוכ ומכ = * ספסכו לכי ?מקלמכ 6 תומיו סכי ועוז
 * תורקמ ו6 תיעכט ס6 תיפרכ ס5 ספלס ןס תוקיזזסמ
 טכועק תקימ6יסו תוקרבס סתימס לע זופרו ומפבו'ס יב

 6וסו תיעכטס סימס לע תמו (בי ועויר6 *6עס 5ע |
 .ספסכו דרו סמסלמב וס * וגזמ יפכ רטפסל וכמו עינקש

 ותצ 6לכ סד6 תעבמס פילקמס סתיעס לע זוערי +
 תל לוכס סריזנס וש קכרעמס למ 535 סדוק 5טס (לכ)
 (כוו סיס 5) סו םומו יכולפ סמסלמכ םככיסימ לכס
 ספלוסס לנמ .תומי כי סו תע סיק 63 סמקלמל
 6 = *9טס רט ןוע ודיכ ץי6פ ופ לע ף6 תפלוכב
 תוע רסכיס סדן 6פיפ3 תייסיקכס סתימס ליכוס
 60 .קתימ ירספ תמפס 56 סוכ סיכסס 69) סייסמ
 סינע לופיו ברחק 6 לולס חיו רסכמ ספי םויריסכ
 סכסל ומעוט .6כומ סיס רכסס תלגעב .םרח ולו *)כש
 תרסוכס קונקס * וכו 500 סיקנקקומכו :רכודעב
 סרוי רספכרוכדכ סב סכויכע כמ .סיּפככ פעכרזל
 סקירכד לככ :וריקנוספורוש ןיכ 86 וילכדכ סטפזמ
 ככ ןונכמ 6וס סישימכס רוכלס למומ סכור * 'וכו ןויכמ
 יקוס ןיכעס .ןמ + ןופימ ושיכוי ססופמ רטל ססירבל
 סקס סילכדס ןמ סמו6מ סתריסכ לוכ ןי6 יכ +> וכ

 לול רעפקכ סכופל !ע סיעכוכו סיעפופ סלכ סל
 רשיכ וז סכוכ :לעו " יכוטפ 5ע וקפלו יכ לכל סול

,? 

 ב .ןמיס :ישימח .רמאמ

 "יאיבנה רובד יכ דובדב הלאה םיקלחה ומכו |
 'תירבד לכב שדקה חור םתוא תשבולש תעב
 רבד עיבנל ןיאו יקלאה ןינעה ץב ןווכמ
 יזמרה םה יעבטה רובדהו * וירבדמ הריחבב
 ץילהל םיצורש םיניינעל תויוארה תועונתהו
 המכסה ידעלב םהילצ שפנה האיבמו סדעב
 םזרילע םכפומה תונושלקר לבק4 תמרוק
 * י!רחבמו יעבט סיניינעמ סיבכרומ סהד
 םיעגושמקר רונד קה ירקמקד רובדקרו
 עצלו ןונע רנממ רדוכי קל םנועגש תעב
 : ןווכמ ץפח לא עיגי
 ורבד ופ4 ותתטבנ .תעב קש בנקר .רובד

 סטואט לכה לכי וכוס סעלכ רע6מ וכרופס סכסס

 הכלס ייכונר רכדק לכ נקכמכ רכדל לוכייכנ6 סולכ
 וכ רבד 'ס סול ןיכעכ רכד ותופ יפב סיקל< סיטיר6
 סמפ ?וס .כולקו = 2ע רבדקס יכ6 סיס 3 סו ןפוסכו

 גרמ6 לע ןכ'מרס .סט כתכס |
 סעלכ יפכ רכד 'ס ספיו
 סקו6 סורניטורבדק ודמלט
 וכי לו סכש .לז ויפב
 עו * כע *'ןכו רכד ססע
 סקס ירכדס ובתככ טז ךרל
 ער נמו פסוק ילכ רפס לע
 [יככ ₪ וכוסל .סיק יכ
 עעכ עדקס ס:לכ םכלתטס
 :לימ כתסב לכס ריסע "פוס
 קלט ןי6 .ליכסק 1 לע 'ק
 תפס .עדי סל יקלכ וכוסלכ
 50 ותפד יפל סנמ6 = סלכ
 עב יכייכע ןכ סיס 05 רכח

 וככל .1>(וככ ירכד ורפש | |
 ס רכדס .סיעטר5 וכינרכ וקרוסבכ ץילמי 6 יכ סל
 - * וכו תועוכפסו סיומרס : סכיפ ומכ ןומקל סכיבסלו
 *סדעכ [ילספ =: כע ןמ'ס יכטכ סת:דו6 לע רכד
 ססינע סכסומה תוכופ\ק לכ6 = = * תלוזס 36 סמיעטסמ
 סכסומ תוטדס סס לכ675 ןוטיס ןופ0רכ ורמ0כ .*"וכו
 סילעפסו תומ:ס ןח סרוכס :סז לע .סלומ ססינע
 *רוכדס יפנועמ תוסוקלק פויתו(ס ןמ סקו תולמסו
 יזכוממ תויסו6ס םקלכ קוס יעבטס ןמעסו *כש
 סולעפסו תוטזס ןמ רוכסס (וסילקכמסו = * לוכדק
 ועכטמ סליק .תויספ ?וס יעבטקמ 16 = * תולעסו
 וכוסלל וס | * עכטב ימידמופויסל יכ רוכלס 56 ןכומ
 "וכל .סרקב סיטרס .ת6 ותנוז5 | עידוקל .רסנו
 ועכ ןוז 5 .יקיכמ ןופפ .קריסכ \ע 6וק ירסכעסו
 ותסוככ קעב סיככס רוכד = :וכ ןטיס ןוטפלכ לכוס
 רמסיס תפבוס תעדס ךופ ןועסל (ככסל וזככ = י'וכו

 סיטוקסו םיטוקס סמק רע6כ סט:ע | סילכדק סס
 דק לכ ןו5 סתיס 65 יכקש לפס 3ע סימופסו
 פפסס ירכרס לכ .תווח סיסקו + ןינקלו עומפל סנוכי
 ופוככ יכ 6 גס ךרד כטקי סל6 כ ןכל *  סוקסֶס
 יככ 15רי ןעמפ סוטמס 26 ריסמ סיס סת6 רכלל
 .סנכסנ ויכפ רוע .ןרקיו ורוכד יכפ ת6 3(רסו
 ביקרסל (יככס .ךילכ סיס סולו תקפוסמ יקפכ סלט
 תכוכ .תרעפמ > ירמוט  סירבד ףיסוקלו .ותריחככ

 אוד ירחבמה רובדהו

 ןתערה

 : סקודיחו סישוככו ילפד קכיטמו 3עמ ןיכקל ס(וככס |



 רמשמ /חדיחי לוק
 ס/ו :וללמי רורכ ויתפס םעדב רסס סיס * ןתעדט
 סיקל ורכד 1561106 ויס יכ רול סכור * 'וכו ןכ וכניש
 סזו רוכרק 6 ועמוק וכממ סכוס6כ .קכוככו לי0וס סייש
 : <וכמע סיס סלעתיו קלוסיס יור. כל תוכג ולכ

 חפר 3/5 ךפישו ישימה"
 פכדכ סעודיכ סרקמכ סעידי ליס ךרכתי 0רוכס ססמ

 עכמת 69 ןככו קפס לכ. סרכס ספ ןי6ס סיק רככע |
 סנוטק סכעב 0700 הקיט סעידיסמ תלזק סנעטס

 סלקלס סעודיס ישרכ סכעב סעידיס ישר למ יכ יזכו <
 י "ובו לכעה תכבעט 6
 רקס תוכירסס יכ רוס <

 תעדכ סדק לככו לוקוס
 תויקל דיתעט סמ סי
 הכיקכה קוטכְס רוומ סכח יכ

 ךרכתי ותעידיו ליפוק סך
 ביסק 60 ססעי רעב
 ו( ורמ6 ועכ קז יכ : סקיל

 סכור *  "וכו יל רמו6 סיס
 ורמ6) סוס סז ילס לעול
 ו6 וכו וקרמליס ןכ סיס ס6

 *"וכו וסלתאיט = חכוו

 תסכוקס קוס .סריקלסו
 רטפס יש סיסי רפ6 יכ :יס

 6קתט 09 יכ רכיכקו *"וכו
 ו רמו :תכווכ 0 תעיד*
 וכ תס5 י'וכו לוק תש

 ליפוק קפס ילכ סיסי רכס
 .וילע תפקמ ךרכתי ותעידיו
 "עודו ץרקת 0% 6יקס ₪
 "תי ותעידי כפעלו * כ
 ישו ררטפ6ס עכו תרססוז
 סנעס תסיקלכ לםרתסל
 5 רבד קזו * סיכפ סוטכ
 ס75 יככמ ילו" ןיע ותפוש
 כתכפ ועכו 'וקלסכ שוט ךיס
 ענו 'כ 'פ יסילסכ קרוקס
 "פ יעיברכ וריכוק סייקעס

 !דתסס לככט תויס סע 6

 ספכ .ביטסל ס5עמל רכסס
 לכוכ רטסכ ומעט כוטכ

 סעילי ןיה לידבס יכ תש |

 ותעירמ רכסמ 5 ( רבחמה ) בשחמה ןתעדה |
 * ותנווכד יואר אוהש אריש יפכ וירבד רחובו
 םהמ רבד לכ ףילחמ היה הצור היה ולאו
 ןינע חיבמ היה הצור היה סא רועו *  ותלוזב
 קראה םיקלחה לכ סהיל שיו ותלוז הקולו
 אל תולטלתשה ךרדב :ךְרבחי םיקלאה לצ
 ןכ ונניא םאו ונממ הנושאר הנוכב םהש
 תצילמו תעדה יפרוטמ ירבו קוניתה ירבד
 הלעתי םיקלאה !רבד ררושמה ירישו ןרבדה
 ורמאב זירזה לע לצעה תנעט לבא י הז לכמ
 זדנניא היהיש המ םיקדא תערב סדק רבכ
 יכ יחרמוצ היה ודא ורמא ומכ הז כ הנעט
 ול רמוא היהי אלש ול רשפא יא היהי רשא
 חקיש תאזה הנעטה ענמת אל לבא אוה תמא
 תמחלמ ילכ ןמזתו קדבוטה העעה םדאה
 ךל רובתי רשאכ ךנובערל ןוזמהו ךיביואל
 םא יכ םירמגנ סניא ךתדבא וא ךתרצה יכ
 קרקזחה ךא סללכמו תויעצמאה תובטב
 וקצ הררדתשהבו .תוזירזב רחבתש םהבש
 זררקיש קרמב ןועטת לאו בוכעבו הרצעב
 קדוקמה ךרדבו תוטועמ תותעבו םיטעמה
 יכ יתפה רקפומה לצנהו לדתשמה דובאמ
 םש ןינע יתרב ןבומ ןינע ול שי החטבה םש
 זרנכסה םוקמ לא חרוב ןתעד ץיאו הנכסה
 םוקממ חרוב קוה רשאכ החטבה םוקממ
 םוקמכ הרקיש המו החטבה םוקמ לא הנכסה
 ( תצלפנ ) .אוה לכ רמאי הלעהה ןמ הנכסה
 קרהטבה םוקמב הרקיש המו טדק לכל ץכ
 רבד קצוהש רמאי ןדכ6ס ןק כ ( התיממ )
 הבוה תולדתשקרב זרריחבה) עבטל ץוח

 ידי תובסמו :

 ןיכעס | ופינמ = סירכלל
 ומדק רככו ירכומטכ עדוכק
 סדיקעס 3עכ ילכד וכל
 ורק6 .רופיככ .וט' רעטמ
 59 יכ ןודיכ סנועס בוטכו
 קוקס םורדכ טלשאכ טלסוי

 סלועה רסכשו בוטכ
 פקוטס יקכס לכמק ףוסש
 * "וכו סיכזסמ ףככ סורכדס

 כשלכ |: סלעמל רכזומכ
 ץרקת 15 יכ "וכו ךל ררכפי
 סיקיסכ 036 לככ 9 יקסקל
 ןיכעס ןופס | ךננ6  רורכ
 "פוככו 0דירב סריזנכ סוסה
 "תו וק6מ .תכנווכמ סכופסר
 ךנ ספוע וס סככ סלט
 65 גטס וכ רמוט דוקכת ףופ
 לק 65  לנקו נק
 ןידל לכוי יע יכ ךפונ רסב
 רט6 3כ 5| ףיקתט סע
 למל סכסו וגו ססע כ ץפת
 סמ ןיכו וז ןיב לילכק5 ןכ
 לט6 ךש ורמסב 206 ריכויש
 :"וכו דולב סריזנכ סיסי
 י'וכו סקופס ך6 סללכמו
 תוכסס ללכמס רמו קכול
 ריקכ | ?יק | תויעכמ(ט

 סמ 6וסו קוכילקסו תוזילזכ

 6וקו ורמסכ קלעמל רכוט
 9כמ ץפסק דיתעב כמו
 * במְסו תויצכמפָה תוכ;ּה

 סננכמ ּוכמסמ יפל
 סכס סכיפט סרקמכ סעודי ןיכו סווס3 סכס (יסמ סנעב
 סכיפס סיסמ סמ עידיכ וס סעידיכמ סזס ןימקו סיוקל
 רכדכ ךרכתי ותעידי ןכופ סז ןפוסכו* ופויס) סכס
 סיסי וקס רכדקפ עדוי וה יכ תויסל ליתעס ילספס
 קר פלכה סופ ילכ ופול קל טופס סלק תרוקכ ילי לע
 37קסל 15 ןופ סתעמו .סכופ יש יטפת .תו'דתסקב
 עדיס סעו ןפייטעכ ןירוס ןכ 6וק יכ כופחיו ויתלועפב

 תוכסס רפול סלפט .ועכמ% סבס ?יס סֶרְבְסִס סרומ
 פפט סז ןופס .תורוסל ךו תלמ ףיסוק ןכ לע תויעכמס
 וליל 6בל ידכ סזב ו קזכ רוחכל 56 ומככ רקע ס6 יכ
 * "וכו סחטבס סט יכ : טדקתסל דיפעס רג קילכת
 לקפומס סרקמבו י תולדפטקכ .עככ ןי6 ס*ם סנוכס

 ןוכ .רכיכ לדבס סוס סיס 65 *וסרקי ללתפמל סנ <
 סז 6לקק3 סיפלסתמ .קוטפכ וללנוי 5לו סוקמ3 סוקמ

 סעשכ 2 1 כ וע



 תדוחי לוק | +
 ₪לוכ ןתעלס קיס 031 קככס סעכ לו\ ססטב 3
 קפלכס .ךפס קזו * לכו סקטכס סוקמ ל קככשס טיקמק
 תולדתטסס תוכסעו :לוס 35 טיכסל ישו לכ ןיצפ

 < 5 == ןמיס  השפח |רמאמ
 תוללתפס 6וסו ישפכ ןול! ו (לקכס 6וס) ליעומ

 010 תוירותק תודוסס תעילוב םפכס ופכ ןוקיחכ ןוילע
 .ן ני סוכ יב וו56 קכלוקסו ךרבתיועופ תעדה ףיס

 "וכו קו יקנע
 586 0לתססס תוכ ללכמ
 תלנככ סקויס לע סרוק
 הקוססו תויגנמ>ס סוכסש

 י רוכו כס 5כסו :סקבפ
 ססיכיעל ירכלס לכ יעבט כ
 סיסי לש6 ך6 : וכו וכוככמ
 וקכבו * 'וכו 0ךילב קריב
 סנע  לעוק 6% 6
 יכ .ונסריסכב  תורקטס
 ועכו .פכע קמ סרוזנק
 כיב וכ (כויכ עו ' (ביש
 (כקס רק(מ סליקעס לב
 וע סטעפס כוה יפפ לכסז
 ומעטמ = וכלכוש = ךרדס
 דוככס סוס ולמסכו * סל
 תופלפמ סקס לכ תותוסקל
 קסיז ק סקכ ןי6 יעד סי
 עופדתסס סכמ סד6די
 ןיכע רכז רככ] יי

 וירכלכ = קוקוססו = דוככס

 ךולכמ יש סו : סיץדוקס
 * לכו ךירכיס רעפ(ו : וכו
 ינט לע תקסופ וקכסקמ
 1ק6רפס סמ דכמ יכ סיפיעס
 -תויעכעס בסל ךרוכ ספ ןיש
 סז לעפיפ ןכ סנ רפפפ 6
 = .ומסכשוריקש תוכנילע קוכסכ
 * ןכו קס קלכקכ * עדכ 5
 ךטמס לע תולוסל ולס 6
 ןיסו 5דירב .סרוזנכ סירכל
 וענמ6 לווב 6 ערכס ססל

 תוכס ספ ויס 0616 לכו לכמ
 ולכמ .: סוכטדי ל תויק6

 ₪'ס קוללתפקכ סכעספ רעול סכול

 ןימאיש ומ תאז יתעע תולרתשהה תובסמו
 תרתוס .קשהש הצעה רקפהה תוביסמו הכ
 תע< תוחשרתשהב .בש לכהו * תאזה הצעה
 קורירג ?רהיזגכ היהי רשא ךא * םיקלאה
 תובס לא ךירעמ ןיא הזו ותואתו דובכה אוה
 תרצהכ םהידק+ ךירציש רשפפו תויעצמא
 תנכה יתלבמ םוי םיעברא בערה ןמ השמ
 תיארנ הבס ירבמ בירחנס סע ןדבאו  ןוזמ
 ינפמ תובס ונלצא ןניא תויהלא תובסב ךא
 אל יכ רמאי סהבו  םתוא םיעדוי ונא ןיאש
 לבא תמשצ תטוהו .תונמדזהה םהב' ליעוי
 למד ץרורותה תודוס םהו םיישפנה םינומיזה
 לע סתו6 ספועס כ ( םתב סכחתהו סעדיש )
 םיחורו בוטה יאיבמ םיליעומ םה ספכוכתמ
 'ריעעמאהובסב סדאה ךדתשי רשאכו + ערה
 ונממ סלענש המב םיקלאה לא רסמיש רחא
 וסנכה רבא איטחי אלו בוט אצמי סרש ברב
 סנכנ םיקלאב ונוחטבד קררומגה הנבסב
 תטשב רמאמה לבא ה תא וסנת אלו תחת
 והרמיש ותערב סדקש ימל הרובעב ותווצב
 ונמרקה רבכ יכ קגוש ונניא והרבעיש וא
 םא יכ ורמגי אל הדובעחו ירמה ?כ ונראיבו
 תדרובע תבס קרתיהו תויעצמאה תובסב
 אוהש ותעיריב סרק ןכו רובעב יווצה רבועה
 ןכו ותהכות .עומש ותרובע תבסשו דבוק
 תויעצמאה תובסב הרממה ירמ ותערב םדק
 וקצ עה גזמ תרובגתב ןא םיערה תרבהב םא
 לקמ ול ותחכותו החונמהו גונעתה דא תושב
 םשר תחכותה יכ םסרופמה ןמ יכ 'וירממ
 ושפב רעפתת הרממח יכו ןינע כ לע שפגב

 7 טעמ וריפקג  תוחכותזר עמש
 כ 2

 לכל תרי לטומ קידכ סוסו סיק\ יכ'עכ כום לכס
 :בוטכ ער .פילסלו קורוגק
 טז קכס * וכו 37קטי רס(כו
 סתירסקו םיפיכמל רפי ךרל
 ןקתי וכ סוןניעכ סייק יכרל
 ייטפכסו יסוכ6ס ןומזמ ופגע
 קוכסכ וללתעקכ | סזו
 מס = ךרוג5 = תוייעכמ(ס
 55 .רסמיט .לק6 - ןוש(לס
 ןומס .ךרוכפ + :וכו .סיק(ס
 וקנס מס ס6כ יכ מטס
 וופכ עיגוכ סורכ ולכשמו
 5כ ל כוטו וילס6 לכ( יכ
 כמו זו סכופ 6וסס סוכופ
 "וקמק ןמז * שיטקי לו כוט
 .סליקעס לעכ יטוס סזס
 'פ םורלס קז .5ע כתכש סמ
 - מככס לכ6 : וכ רע לפי
 פז .לכב יכ סכוכס *'וכו
 ןריסמ ל סולקו 63 סכשוסס
 %ע .וכמסב .תוככסל . ומכע
 526 .: ספ6ו .(טקי יכ כס
 ₪503 = וכו סוסכ רק(קס
 פקקי רס6 076 קס סנכו
 סוכיס לפתו ומ סז יוס יכ
 ימל סדוכעב ךרכתו לס
 ךרכתו וקעדב סדק רככט
 :וסרמי ו6 יקל דכוע סיסיס
 ' פמ6ס פל וש .וככו6 וכ
 :.וכמדקס רס6 ירכדס סעטמ
 < * תויעכמל .קובסכ ספ יכ
 סכוככ .6דילב סריוגכ 3
 * סכוטללס סלעסל כו
 < ,סמכ וקעודו סתיס 65 ןככו

 תוכס ל ךורכמ יש סזו עמל ורמש דגככ קופלכ סכמ
 סו קמ(תכ 6לט סט * קמ0 שוסו = : סקי! ךירכימ רטפ(ו ורקפ דנככ * לכו פויקל6 תובסב ך5 :תויעכס
 סיכוקוס לכ6 = :סדקמ וטכ דורג סרזג ספ ןילפכ
 לוטכ יטוכק תוכירס לכ ויס סעט רסיכ * וכו סייטפכס
 'רפלקטק סע ץי מ" דירב סריזגכ סיכקץכס ס וככ

 < כט רפפכ- קר וטודק קסרכמ סירספלכ םדסתימ
 <> םיטלסתמכ ךקבפי. ןקעידיו ולת לע | תורטפקס
 .5ט6 .עוכמס יכרד .תפידי סע ספודמ .תעידי יס
 ותעודי ןו(ם ומרכז רכב יכ 'תילכת רועגידיפ ועיגי ססב
 פכד 'עידוכ"סרכמ יתלכו רעב סר כעב'עידי"ירטפלב
 ?> רמו סלק ןכו כו תדוכע קכס קקיסו : ?1\ סיס רככש

 רעמסנק 0



 רמאמ | תרוחי לוק
 תדוכפ סילטקל .ץיעכמ<ס סכסס תויק!ש למול סנול
 *(סמלו דוכנול וררזו ו ר55 סדוכעכ יווכס 6וס לכועש
 לכועותויס וס ךלבפי ופעיליכ סומ סלקס סע ןכלע
 ןקו * וסוכט סמכ * ךתפסוק שעפיט סמ טו תכס סיסיש+

 2 3 שימח
 ערס .קלועפ לע סירכסלוקפכ לוקלק סז סיס וכ סד6-

 טפו | 2 /ןמיק

 יטעמכ לוקלק סוט ןישש ר6כפס רככו וילע םוכעלו
 ס6רכ 69 סלכ ספ6 יכ קסודבס בזרכ ןכיכפסכ ::500
 לע טופסכ סכממ ס6לכק בולס ןטט 757 וכלכע קפלסל

 סלקמס ירפ .ופעדכ סלק <
 וסוסיכיט תוכסס ועל ב
 * סולכמ .קלווכ  ךכ>
 ותפכות וסליעופ ןכ 3 עפ
 ףוו .וידיססו ויפונכ 'ע 'פז-
 5 ולעב |: נלפומ סיסי 06 |
 יכ. סקיר ותחכופ כוסש
 ויגעמ לקסל פ:ע וסליעות-
 ןיכש פכ לע 61%: רסווירעמ
 עוקס םכוכס סיסיפ יז'פל 52
 וקויסמ .טלמו 6) וירעכ
 'קכותס ןמ סמ תל עות ביפמ-
 ספור ספעת סוקמ לכמ יב
 סכמס סו טעמ 2 ומפכב
 לעפקק סרקמס וכו ורמשכו
 וליפ6ו תוסכקס עמל ופפכ.
 6לס יפעל לכ תולעפס טע>
 ט6 יכ קסכותס ןמ 5 גסו*
 פ6ז כב + רעומ תונעפס
 - וכ קירפ וז סלועפ כוס 5
 לומסכ קע ןפופכ וקליעוש

 שי 2 ןומהל תחכותה .היהתשכ ןכש לכ
 וניאו ליעוה רבכו לבקמ םינפ לכ לע םהב

 9 : אוש ו
 ( םיק ) םחב רשא = תומדקהה תלחת

 תצזה הצעה ןוקת כ |
 השּוע אזהשו - הנושארה הבסב .:הארוהה
 ךא צוש וישעמב ןואשנ סכק ץכ (. כח )
 רבכו לוקלק םקב ןיא רוחסו המכתב םרכ
 .האירבה בורב ןגובתהב תושפנב זוז בשייתה

 לכתשמה שפנב קדנממ שרתשנש המו
 הארי סאו לוקדק וישעמב ןיאש ןימאהש דע
 לבא הז רובעב ותגומא לקלקתת אל תצקמב
 = :לתנבה טיעמו ושפנ תורכס-דא והסחיי

 תובסב ?ראדהה תינשה המרקההו
 סניא ךא ריעצמא |

 וק+'ומוחה ךרד לע  תובפ סה לבא תולעופ
 רמוח םדהו ערז תככשה יכ םילכה.ךהד לע
 תוחורה* םירבחמ קדערזהה ירבאו םדאל
 ץפחב סזריגיב .םישמשמ .םיחכ תוחכהו
 ונוזהוולודגוווקו ומדע םהב רמגיו םיקלאה

 ויפאל

 קטו 68 ס!עכס טועיעק
 םפככ | סנממ  םרתשנש
 ןופס ןימ"קס רע לכפפמס
 סזילקז וכו לוקק ויטעעכ
 'ומ יפינסכ רמ(פ סמל סעוד
 קדכ וכ .ררכלכפ ימס ג
 < תפלוכועמסספז 6רוכס
 ט(זסכ (וסמ סמל יבמ וכביש
 6501 'וכו לועס ןע סנועכ
 6 61 כ סש ולכל סכ
 פרכקכע סכס ל לועס-םסויק

 =:'וכו וקדכ יל
 ב המרקה

 יכסס המדקההז

 .סלדוקס
 :רכו ויעכמס .תוכסצ
 סנעמל ורבד סייוקי ןככו
 סרוסכסו טפ6כ בוט פסל
 סרוזגכ ךטמכ לכס יש יכ

 סנעסמ כופ09-סכוכו 07773 =
 תולעופ סכוק ך6:כופ6לק
 סמדקסכ רוע -וכככזי רוסו לם ןוסקנכ ולמסכ = וכו

 < סיסעסכ  ןכפ לכ : תיטעקש
 בימסל קכוקכ כזמס 6יטקי 65 ןכ כּורַכ יכ "וכו סכופש
 קז יז תסכופק תלעוק גפוי פכעו ןיעמ סל תנקש
 'תי ופווככ שופ רזוגס רמלמכ = * 3פו לוט רכָד ןכ 6
 ::קלעמלרכוומפ וסלמיס  ופעלכ סלק ימל סדוכעב
 'געס [יק"טוסלעס'וייק ססכ רט6ועדקסס = תלחת

 סעכ ריכוקמיכפס לע סריקכס תכפכ כועיס |
 "וכדקפסס ובסמוןמ6ל סלעעל ןתרבד ספ סינעו סלקש
 6יסס סנעס רקפקס תומסמו סכ ןיפשיפ יעל ת6ויתבנפ
 סייוקי סלק תומלקסכיסכסו *  וכ+0וס קנעס תלתומ
 ספו * ץפסכ לס ןתויס סע תויעכמלס תוכסס פולינע
 וכסריטכריטפסל יכז * פומסלתפס ךרל תכנל סיכט סש
 : למדוקס וירכדכ סול ומכס סע וכ ל גקספ כוס וש

 א המדקה
 לבר לכ יכ פפככ .סשיכי סכופסלק | = תומדקהבמ

 טל ןוינעס ךכמס ע .דסכי
 קופועפפ סרכמ ותעידי ץפפו ץיפעספ דע סכס ותויספ

 שמפלו פודוסול םי לכ( זע
 ספוטנססז רוריקסו סומיסס דע םילעפ סיככס)וקריל+
 קל סטכק סמ טקוימט ילכמ סקכ סייולקסו שכויסו
 ךיתוריעסס ועָכ סז רכווס ופלוז תומוקקכזוכו סדוכש
 תלקקב 2500 בחב כ *'וכו עלו תככטס יכ :סמש
 פדלוי סלסק קערזמ ספ6סס ורמש סיב לו עורו
 ערזקט ןזי נכס סעד ןכ- לטו רכז סדליו ןכ לע רכפ
 "ופ סכסו ספ6ס סדמ ןכס לכז (יפקמ לכוס ערזו קמ65

 קורכזוססנ = כע ץר6ס ועכ יס יכ פרז ןתפ-עירזק |
 לול סכול* סולבקק סערזקס ולביפ) :ןכמרס יפכ םט
 פוקורס+ : טמפ טל סע רכוס לז קככס סירכסמס

 םדי לעו ערזכט :פוקכסו תופולק סס א * רכ) תוחכסו
 טרונס קש יפכ סדעסלו סתופ ןוכקל סנכטס סלפות
 :סדללע רמנכ רכדק .תויקל וכפסו ךרכתו וקננכס
 סלנס רמי ופפס סיכיכמס "עמ *'ובוומלכ ססכ-רמ ו
 לע רקגי ןכז > ופכוכפו ווק תגוסמכ ורפתל יעסנס
 פמלסמס סרוק גכק לכל וץוכ לע וכווסו ולוד סדו

 שש =



 5 ) ןמט | ישימח  רמאמ תדוח לק
4 + 

 :ס3ק לם וופכ רוכו 5וק קי ו ןיפ סו 25 6 ןומ6לס = "קי 6רוכס תפט ותככס רק6 ויפע תעפוסס 6יס ותיומ
 הפלסו תכטממק .סמדקסככ 36מ \םל6 קס סז רכ -

 = 310 .תרעפמ עדובכ\ סל6ס  תרונוב שו סיפתוש
 תעפטס קל ךרכתי רוב6 לחהפ 5כ6 סלרכ ויככלמו

 :תמלשמס .תדסו'מה קלוכס |
 ןכ לפ "רכד לט ותופיכמ

 5:לבקו ןוזקק 3עופ םסוז *
 תוכסס 36 סדקס תיוק
 תונופפס סל ויסל ויעכמשס

 * חמוכ ותויה דכמ סח יכ

 .ןכ=ךיכסט סע ןיעמ קז ולסו <
 וכ יפוסוליפס וככדמ דטר
 ויפוקסלמ פסב נכלכס רכזש"

 רריכזס ירח יכ פס רמ6מ
 "ו רככוכ(ו סויטסמת קפל

 "ימיסקמ סלכס לכיבשו כוש
 1עופס .תּויס 5ע סקמכסה
 ?וקו לכפ ?וק תוינקס 5
 סלו ומכעכ 6 סתו% לעפו
 ורלוסי = תוסכ תועכקסב +

 < וכו סווסקמק רמסכ וכממ >>

 . המרקההו |
 | . /סל6 וסט קמ דכמ 03 703 |

 המרקההו

 קדבסה לא ךירעש שז רעונה רבדכ וליפאו
 רמוח סיסשנ ( אוה ) רשא רפעכ תיעצמאה
 :תויעעמא תובסב ודוה ל ג\לש רשפא או םדא

 לכל ץתו .ךרבתי
 לבקל ול רשפאש תורועבש קרבושה מזה
 צד בישמ רבתי אוהשו םהבש .תנקותמהו
 יכו רבדמ ותגהנהו ותבכחו ותנינח ענמי
 הנניא ןוימדה לע שותיבו שוערפב ותמכה
 ךכנ םילגלגקד רודסב תמכחמ :תרצקמ |
 ךל ןיאו םקרירמה תמחמ :םירבדה ופלחתה |

 .ןיתצ רשאכ ךצלמ ינארב גל קרמל רמאל
 : םדא יבארב אל המל רמאל תעלותל

 וכ האדוהה תיעיברה
 תוגרדמ  תופצועמל

 ול שיש .ץרמ לכו תונותחתו . תונוילע
 שגרה

 תנובה כ תישילשו

 / נ  המרקה
 סמלקק *וכו ךרכקי שלוכסיכ קיפפפס | תמדקההו <

 סירכדק'ככקט ולוקלמדיקס לפס 5יס וז
 * ויטכמ%ס ןכסס דיכ קרוס
 סקרוכ תעפסס תתפמ סלו6
 יפיפפ ךיב רסמכ 5 ימכעה
 ןיעמ ספוט עדקקכ לוע פיו
 ססלקסכ ותקרוס תמנוד
 .ףתמכס יכ וכעידוסנ כושל
 לככ וילט ותבקכקו רבתי
 לכוכ 05 ןכ סו סיקולכְק
 6 םיכעיט כל 3 סולעסל
 -סע וקטעט עור לע סדק
 לכו :ויפע וורוקכ יקל ותויה
 פנכ י 'וכו סוערפכ ופקכק
 "וס ןוט6רכ קזלע ורכד סדק

 ךש >:ו* כ יטילסכו י
 רטפ6י וכו ירכדסרפלחתְס <

 תקח קטכסק יכ סזכ ןווכס
 סנמ6 סקמ לק6- לַכָּכ ץיִה
 פויול .סירכדס .תופלסתס

 לפה 'ָן ןיכס סכסו 3[ בקכ
 - סקופ סקותועל לטכל ןעטס סממ רכלכמס סמ יפל סה
 סופו סיוקס ףוסכ סוסתמ) סרוכס ןתי לדככס לעופס
 3עופס קז 35 033% םקויע קכו6 קלוכס לוכקל קכירלס
 סה עלק טז לטל \] ןכ כמ 06 וכעדי לו לדככמ
 156 -ימכדמ זכ3כ6 ןיפ יכ סקירכדמ :וכיכסר6 .רופיבכ
 טירכל ס6רת כוסת דועו * כע טעמ סף יכ סיפוסופיפה
 ןוכו36ב סעד ןורכז ל:6 רפסס תמיתסכ סול סיסקייתמ
 ררמסכ תוסכס לפס לע ןורתי ל סט רפ6 רייכמכ תכב
 רבקיט.רמכ יקל6 כ וס לכ6 גזמ .תקסמ רככי6ש
 תקעפ ןווכמ טוק סיקפ5ק ץפסכ קכק רמ6פ מו *קמש
 ךטמכס יק55ס סכס סכקו .יק36 פכ (וקט ספורמ6
 וינע :סעפטוסס דולומס קרוכ סכמ ערזסתככסב סכו
 תעפסומ .סככילס סרוכ לכ טפסמכ ךרכתי 6רובס קמ
 וכרקכ לוככיס דע סככ ירד(כס קוס חכה ץוכ * וקלוו
 סילכדס :פכ לומבל סיקל6ס ץפסכ שמס רו תובר תופכ]
 לע .סרוטק פסוק קלכ סככקס ףוסנו "סנס דע
 ןנוזכ ורוכס לכ עיפסמק ךרכתו סרוכס 20 רכוכס
 תסטמ .* וכו רכיכס רבדב וליפ0ו י/וכרכזס ומכ ינככממ
 סלולס לע'ויעכמ%סוכסס ספ ריס 50 יפבנק יפ6רכ דמו
 סלק יוס * סלל כמ ץוס 059 רפעכ :ןכ ילק6ךטמכס

 "תכק לע רופי סלע תכפ 8
 ס(מ טכ "יס יעוכרכ ורמל- ןועכו * ססילנס ינלע דנט
 *וכו סקיסמסמ תופלהתפ וזמ רז ןכופו תרפנחתמ ופנמכס
 םקכסס פכס י'וכו ורוכק ןתוכ תטחמ לכס ור דע
 "םלפכ סמכססטוב ץנויכ סט רכז דועו * וכו קס( סקכ
 יסכיכיכ .ףולססו דס קה ןיכעקו קס סנועס יקלס
 יש יכ רמסכ ססו "כע הילויס תופלקתסכ ספ יכ וככיק
 תלודב ךפייסכט ןטקכ קמכססמ סלודב ילנלבכ'מכסס
 ס(רוכ ס5יכ סלכו למ "יקּו ךו מק סקס וכעב קלפמ
 ותמכקו קירתכיכס קויס סעט כ וזיכס לוכסיו :כע וכו
 סרוכ ככ לכל ןפכ 5506 פק ןופדנמ 7%מ'מוכע
 סולמסס ףולסל סרקורוככ זק ףופפס יכ 760 סלועמ
 6% הקל 6 ךל ןיסו 61 0)טמלמ רלוכ סז ןילו ילכקמס
 ררדנמ .תסכ סנמכ סיס קקותםיט 65'וכו 05 יכלרב
 ורסט תכטשנס ?קספכ ריכוכס ומכו רקס ןומל וכקססלו
 תקופתכ וסמייקי רכל 5כ"עכט יכ עבטס וסכלעי סז
 - סקיל ופפס שטכתי למ וימולפס סע ךפ לוק ?וס ותויס
 וכ רפסל 6יספככ סנוכס סכמל " ועכעבויוכס תלוזכ
 < :ןקמס וכו יפכ ותוקלסו ופווק ןויכככ סטעכ לכס
 |, מרק
 ו יכשדוקס קיעיכלס = המדקההו

 סע



- 

 קמכמב 5 יספמ לכ יב סכוטפלס סמרקסכ לכוס סמל
 תוכסס .תו(ינמ %ע: סרוס תיכטס סמלקסכו *לולסז
 5 סרוק תיפילסכ סנ * רדס לע תוכלוסס תויעכמ(ט |

 יטימח ::ףחמאט >> הדוהו לוק
 .טכקק .ופ ןו6-כוסש תומס רק6 .סלטמס ןסכיסט

 צו
 הכוופכ וקומולכ ספיסומ וקכרק סקיק ךכיפלו תימלוע
 ₪6 .ןיידע .יכ ותייס סייסכ לוע ןחכי ן6כו י סמש
 דפ רפפלפ תורוכנט סבוטס .רטס לכל ךרכתי ותבותב ןמ .קפח 6וסט ייכפמק .נסכמס36 וכ דקות ףסוכס

 רודס ןיכע ךיסעק * כל
 "טסיקונרדמל ו(כמכס
 סוק = 0לככס .לולסס ןמז
 ןככו * ויק סר6 קדכ ןיסככ
 ?ןינו רכד 5  ססייכ .5
 ילכ סד6קמ 'מול ליתלתפז
 תסז סב ף6ו וישעמב ייל'סכ
 ערס תלועפ.\ע םכוע 9כק*
 כג רכרו וז סמלקס ףוסכז
 לע6) :סריקכק .ןיכע לע
 15 סיכתוכ ויס -ס6 6
 : וכו רחזמ יט 63 סריסכס
 לכ = םופז נטסו טנלס
 רכזפ סמל כס סע- עס
 זקס תנק-חכל פיס ו יס
 6וס םוחק סכמ6 * קנפו

 לכזק וה | :קכל.לסויק
 :'כ"ס יכטכ ורפ6כ .*עכעב
 :קקכסס סנע (6וסש

 םוכלעק נקכמ ופזכק קמ
 ל סמכס תלכוכ יכ "וכל
 סיניסמ ןיפס * סר'ת קלעמ
 :תועבט םקסכ * ומלכ ותו6
 ןוכע .* וכו סז ע קיקלסז
 1ע רסממ דע וס ספוככס
 ןילכד = קת6

 "וכ6\ מס גקכמ ופפכס קכקמ
 66 + ךנוקו לכעס וכ
 י'וכו נרכמכט קכולקס יב
 במ וס ןופ6רכ ירווכסרבדב
 תוסס ס6זק סלע 6
 לעב ןכ 06 = :'וכו תייכלמ
 רמנכ 'פ ןירדקנס ) -316 ןועכ + וכו רעפס קלופט

 : ספיתקס

 הדזעמ שוחנ שנלקו סנטס 65 ( הגשהו שגרה )
 תנרדממ זתברוק רובעב הז ול ןיא רשאמ
 .לכו ומצעב לכשה אנה רשא הנושצרה הבסה
 ןמ קרגרדמב הרועמ רתו* תמעבש תוחפה
 רתו* .המהבבש תוחפהו ם?אצומבש הרועמה
 .תוחפהו חמצבש ה לועמה [מ הגרדמב ה'זועמ

 תרלועמה ןמ הגררמב החועמ רחוו סדאבש |
 תרות ?נבבש  תוהפקר ןכו | =' חדמהְבבש
 הלועמה.ןמ הגרדמב זרלועמ רתוי םיקדאה
 "?קזגה רזת סס) כ (םהב)ןיאש סוכע ומוצבש
 רשפנה הנקמ םיקלאה תאמ איהש הרותה יכ
 :ןיאש- קרמ קרזו םתנוכתו םיכאלמה .גהנמ
 יכ קרז דע היארהו *דומלב ותוא םיגישמ

 ;קראיבמ איהה הרותח השעמ לע הדמתהה
 קדבורקה קשה רשא : האובנה תונרדמ לא
 ןכ םא םיקלאה לא תוישונאה .תוגררמבש
 ,הרות ול ןיא רשאמ בוט הרממה .הרותה לעב
 ,גהנמ םיקלאה תרות והתנקה רבכ וה יכ
 םיכאלמה .תגרדמ \ לע וב ףיקשה יתוכאלמ
 ,וריספהו וירע ותוא לבלב וירמש יפ לע ףא
 .ףסוכה שאב ראשנו םימשר ונממ ול ראשנ
 תג הריחבה ול ןינתונ ויה םא לבא וילא
 ול ןיאש 'מ קרגרהמב .קריהיש רחוב קריה
 ( זרלחי רשאכ ) .םדפצה .רשעצכ קדרות
 ןינתונ ויה ולא ויבואכמב קרנועיו ספסיפכ (כ
 ףוע וא גד ותפ סוס קרוהיש קרריחבה וד

 לכשה ןיבווניב הרבויו בואכמ ילב גנעתמ <
 היה אל  תוהלאה תגררמ לא והברקי רשא

 | :הב רתוב

 תמדקההו

 כיס וכ *'וכו סנוטתס
 :ךכיפלו .' קכזמכס ףקכפכ
 ןמ סנלדקכ רתוז וס
 :לופ6כ סוכענע סלועזס
 סכמ .יכ * וכו וכ .ףיקפס
 וותוכסלקס שוט .ןסכמס
 :סרותס תועכמ0כ ול יוכמט
 ףיקטסל .סככס ודיכ סתלע
 5951 .סיכ(למס תודוסב
 ותו6 וינע לכל .וילמש
 ודיספסו יקוכ61מק בקכמס
 .סימסר וכממ 5 ר6סכ ץמ
 סיכתוכ ויט 06026 + 'וכז
 ופויס רסביפ" וכו סליסכס ול
 סו תו רעי ןיכ דלוכ
 ריסככ .עכמכב = סרוסכ
 6 47 -קויקל סלץק
 ןכ6 | + ךונסכ ריכזיס ףוע
 יפוקודלי שס ורקי יפיעש
 סדק רסוכ סיס מט ורמסב
 .לכמ "וכו ב7 16 סוס סיסיס
 לכזה ןיכז .וכיכ ללבויט סמ
 סעטס ןי6פ ס6לכו .* "וכו
 וכנסכ6מ עב ימנע סוס
 סד6ל קס( קקס.ילסס וילע
 וטיכוסס סמ יפכ וקלוו לכלו
 ותויס .יתלכל סופוסולופס
 "ופ6 וסיפ ו וכימ ווכסכ ץפס
 "קשת ולכ ספי סוג ער סוכמ
 + ךינמק סכעל ומכע כסטימ
 0%  יפ9  לןכ סעטסו
 ₪6 .יכ קוק יוכסס תוזעקל

 ץופסי ימנו *ודספסַּב לכד רחכיךישו ומכע רספסב
 כר .רמ6 6דבז רכ 636 ר רטל 36רפי <טק ( ןילס
 ורמ6ד .וכייק ףפפכל רע6'פוק לללשו (וטסס ופע6-
 סימס סו ( סיכוק יכימ יפ ) יפגוק יככ י6ק 6סש יפכי6 |

 יעיברכ רכוס סע רקוסכ סז סרו * 3ע * סוכ ורק 661
 סעברי סיככס סז ל9כרו ספ וככ לכס .ומוס יכ גז מ
 יכ זו סריתס לוטיככ .תושלל יתכמ(ס ומול * ותעיסו

 ותויק דע ך6למ ותויסכ ירספ * וכממ רתוי רי תוזעל
 פומתכ ות( וככי6 וכ ערזק .סיסיול 69 - * סכסל יוכס
 סכס ןוסלרק סנעס יכ למ6 סנע (וס קל * סוסלפ
 60 יפרוש ןכ לע *וז קקוסת עכטק לוכסי ךיסו תקסכ
 סד(ס רחוכ קס ומעט ילולט לקול וירכלכ רכסס ןויכ
 סנט 6 קטעכ וסכ .תופיל קר ןכימ רלגמ סל

 תלוזכ



 וכ
 *"וכו גל ו קום

 ּה
 יסיקקס

 תוספכ יכ
 סמלקסב םי* "וכו סיעמוטס
 סמ ע רוקוכ .תבסרק וז
 תירק6ב סלעמל לכוס
 :סלוסכס רכל לע ורופס
 תוטלקסס ןיכע ליסתילטב
 תקכותס !6דכו סיספ לזסכ

 סיקת רפ6כ ךככ .תלגוסמ
 סיכסיקמו סילכוקמ סילכדב
 תמסכ פפבוקלו : בלס לפ
 יכ סנעמל ורק6כ *'וכו
 וע םפככ ספור תקכותפ
 דקו = :'וכו ןיכע לכ
 סיסס יכ | י'וכו וספככ
 [6כ וכלב סיסק תסכיתס
 וימוקכעכ רוכע | קרעוב
 : 6וכסל  וכוט ונמל
 קכוכ *וכ קל סלקתס)
 עמוטכ בוסל סלסקס רול

 :תסכופס 6

 ו" המרקה
 יכ תיעעס = המדקתהו

 "וכו סלשס
 געכ סלומ וז סטדקס

 .לכמ סדק3 סריחכס 'ו6יכמ |
 לכי וספכל (נמ'ש לוג
 וכועל 6 ערס תוטל
 6וָהְו *סוורספלס סיכויכעב
 לכ יכ עדיו ס6כ לע ומכע
 'וויעכמ6 וכס ספ ויקיפ דוע
 36 ניפספ סכ .ןכקי 6

 המרקה
 תמדקהה)

 | .שרגכ ןי6 פסק זמ
 606 וכי6 = וכממ = טכומס סמ סכמ6 * רכד .וקריסכמ
 סל ילסס וכממ סמלעסל ו תוייעכממס תוכסס רלעסל
 = טוקפקסס לטמסכ 00 ₪ כפי דועו " ןרלעב וכ 6

 ורדעכ 130 סר6ס ןס * ניקכס) עדוי וככיש ירככ פר \
 סעכ טופל ססב4ופ ןכתי 56 תויעקמ6ס תובסק ןכעע <

 יקנקכסק יבפ6כ ול סמ סמכקו ילככ סעמ ותויקל ריעק .וטפשמ עדו 65 סג לכ ןיש ש5 יכ (וסק סעכ לוטמל = וקויק ריפכמ סדק עכזכ סיס 70% סעט 2 | א לקה.
 % לכסמס'יסיש יוקר ףסלק לככ ימכסס לכב יכ וכעדי'בב1

 "ויענמ(ס ויפובסיכ ם6ר רי 55 סידפלכו לשקט גרדמ

 3כסה ןיכו .וכוב 3דבוו לס ידכ :
 ונפמ 6טכ רסס פומו6ס ל ךרעב סרממס ןוימללו * וכ

 : תמדוקכ סו  ןופמ וכרכז רככו סקודו% לע

 רמאמ

 וכ | תישמחה
 םשור תולבקמ םיעמושה

 ירבדב היהת .רשעצכ חיכומה .תהכותל
 םינפ לכ לע .תמאב תחכותלו  םילבוקמ
 תושעמ הרממח הבישמ הנניא סאו תלעוה
 ץוצינ איהה תחכותה ןמרשפנב חדקי עדה
 ןמ .קלח הזו ער אורה השעמה יכ הצורו
 ::וכ הל הלחתהו הכושתה | |
 אצומ סדאה יכתששה | המרקההו

 ( תושעל ) תוכי ושפנמ ' |
 (םינייבעה)ובזעו ערה תוטע 5ע 623 תוסעב מ

 המרקההו

 ענמנש המוול רשפא םה רשא סיכייכעכ 05 |
 ריעצמאה ובפה דעהה םא יכ ענמנ אל ונממ
 שר הזב .ןוימדהו  סהב םדאה תודכסל וא
 -סעב לושמל הצור .גיהנהל עדוי ונניא ירכב
 תובסה :.תואעמנ ויה ולאו ונממ ענמנ הזו
 היה םהב קסעתהל םכה אוה היהיו ויעעמאה
 ויתובסש ימב ונוצר רמגנ רשאכ ונוער רמגנ
 ותיבב לשומש הממ םגיהניו םעדיו תואצמנ
 "שאב םעיבו וירבא הזמ רתויו וידבעבו וינבבו
 ותבשחמ הזמ רתויו הצריש המכ רבדיו הצרל
 הצריש תעב קוחרהו בורקהול "יטצי ונוימחו
 תובסב לשומ אוה וכ קדצריש ץינעה לעו
 שלחה חצניש ןכתי אל ןכ לעו תויעעמאה
 תארקנה שקאקשאה קוחשב קזחקר תקצ
 .לזמ .עורו החלעה רמאי או יברעב גור טש
 ..קמקלמכ כ ( שקאקשאה תמחרמבו רישדשצ )
 םיכרמ ינש תמחלמב רמאי רשקצכ נולטסס
 + תמחלמו רישרשאקר ) תובס יכ םימחלנ
 תוסגצמב | נולטסס תמסלמ 5( גורטש
 ףימת ותגקרנקרכ סכהקד הענו םלכ

 .אלו ו

 .ןמוס = ישימה

 . .תושפנ

= 

 *וכורסנמכ ויק ושו : וכדעכ
 רטוע ול סיקס רמ(ת ושכ
 ףו6רס עמ (כווכו דובכו
 םיסיו :סע !םומכ נמס5
 תונל עדל י'וכו סכק לוס
 "ןכסס .נסכס רבד ותכונתב
 תעשו ןטוקמ ועל סכקה

 < ,"למצכ סיס :ילסומס טפסקכ |
 עכומ סט סיס 60 + ןכוכר
 תוטפס ותרוקכ סתיסו ונפס
 ףכוכה רמבב רפשכ : לכ לכמ
 65 ומכ ולסמ 6םכ "וכו ימב
 פןקכש סמק ויתוסס ורלעפ

 כמי 63 19 יכ וקיכב לסומל
 325 | תוכס ןוקפכ | ונפק
 וככפכ ולס ןויכ  ווטפסמ
 רעו :וכייכש ןוקיתכרליטע
 קוכסב פולכסה יכ" סעדוו
 תוסנמכ ןפויס סע ויעכמ%ס
 ופ5כ סתו6 סופע שוק 6
 * ןוקכו] * לומלכ וללעכ סט
 5ע יכוכתס כס ול סיִסיש
 תוכסס | 4יקכס) ותומלט
 סזמ רתויו : ךלוכס יפכ ןקס
 סמ ףיסוס *  'וכו ירביס
 ןוסלכק ןמ בורק רתוו
 וט:עב לסומב | ותדוסיו
 יקי רפל 36 וירביש עיכסל

 ומ 6וס ןכו כ35 טולס סמ |
 זתכשסמ = עימק5 : וספכב
 ץופסימ סמ ריוכ5 וכוימדו
 לכו סנרימ ןוכעו = פע לככ
 ויל כולקוכ 3356 לקכ סז
 וככלבו .וופכ 6 מ רכס

 < .1עו ומע .פוקבד תויעכמ(ס ןיקוכמ )כ תויסל ותוטעל
 = * וקבטקמ .סזמ רתויו * וכו ןולכי6 זמ רקויו רט ןכ
 < ףועפ סכטסמסו ןוימלס ףוע .סיכבי זרווכ תולקכ יכ
 ₪3 ןכ לעו = :ופוס דעו סנועס -.ףוסמ ספ קפיפעב
 5 ותכוכ ץילמקל סוק םי/ס ןכ) ספע קוחכ +.'דכו ןכתו

 סנס <



 ורסמכ :יגלס .קוסנס יכיממ =

1 

0% 

 | יכע לקעו טוכפכמ סלטק
 3 - וקריסכו ותוסרב 6וטהוק סקסידיכ הויעכוולס תוכסה
 קע כו ללומפו בר = וספמכו .רס6מ ותפיבמ יפו םכז6 ןו תדכ וכפס גיפספ
 ו תקפ תויופרס תוועכקס תוכמס וכממ רכבסכ סיב
 זק כ 5עו רסטפמ .מלטסל
 יק6קסק קוק: כיטכ עדוימ
 050 יממ סלועב סכומי
 :(יסס סעידיכ ול סופז
 ןנכ .תוכסס .יכ פז תכסו
 וכתיכ וריב וככס ש וכילכס
 ןכ ןיולט סו * בפס .רמו6 /
 "יכלמס וכ :'קוסכ תמסנמב
 טקמ לחקמ רנכו סקעיכ
 ןוחנככ  פוטעל סוזי רש
 סכס .וזומ ליס סעסלמכ
 65 ןקיכ תדנכמ תיעכמ6
 סמסלעבכ :וכוט ודוכ

 יומווק :ןכסוי "כו 6רטימ למ ןו ןכסוי רו 30רסי 6 ו 76 (םימח רל :( תכמד .0רקכ''פ) .ןכקוי רז = סט (נמסכ וכ סזכ וול ד . א5  ןמט ישמח רמאמ הדוחי

 פכוסש וקכו קחנו רכ ןמחכ כרו :6ש'
 פכעט וכל ןי6ס * קקסופ סכעט ןוקו + סכומעע סמ

 הב .תונתהל ךירעש .תיעבט הבס ארי אלו
 תומלעתה מחמ ירכנ תעב א.ירקמ הבס ארו
 כ טעו ונרמא שאכ ולכסב סנכנ ומדעתההו
 םיכרדב .קונושארה הבכה לא סהו:מ רכה הז
 ינב ישורחב הנושארה הנוכה = ךא ירכזנה
 לבא - סכותב הניפשה .תויה ימי ךכ דארשו
 םינימאמה תובלב ₪ קפוסמ ןינעה ןכ רחא
 םיקמה ןמ נושאר הנוכב הגה םישודחה םאה
 'קסופ נעט ןיאו ' ירקמ וא םילגרג תובטכ וא
 "רברה ןכש דכ תי די דכה חוזיש בוטה ךא
 * תומחלמהו = * חוצנהו + תומכ םילודגה

 : הזל ומודהו + ןורפחהו .י החלצההו =

 או כ

 *ןולככ ןידס .תקסופ סקוש
 רד (רתב פ טס תויס סעז
 לוק ןיספ םיסוכומ סיטעמ
 סוקמ ןכופט6 = > 509
 ןוטקל טקעממ) סכוק
 < 'ןכו בוטס ך6 :ויתוקלקע
 = םוקכ כל-ןופש פויק סע
 < וכ רכנל בוטי סז לע יתפומ
 5כס טסוימ ויקורכדמ פי
 %6 63 ךלכתו 5רוכס 0
 כו *סלקממ ו6 עכטס
 6פכט ווקפפכ (וככ 03 תו
 םחוימ :סיפכ 56 וככבפ

 לקו 63 -| :יק5קסס
 .ך063ככ לכ == וכו ססלכס

 עדווס לכ .ןוקנכס .תוכמ
 סכס ספ ןיפו וכ קסנפ
 ומ 67 שט = טומככס 36 סקיעמ םיכוכוק

 יב 0[ = סועבט יסכמ /6דו'י\
 ה סיב = מינו דב םוכקסל'ךילט

 אב ןמוש = דכנכו רמומ מוענטס סכסב :תוכסס) קזכ .ךרטנ 8
 סלעמקל סכ קנתסס ךלדכ 'תועבטס סכסה עבמק 9

 - .רפסה .תפיתח =
 תריקחהולמוההו הז | רבהה רמא ול ₪

 רירבקב  םיקה יניד

 סכונס וכ ימסב ל ל וכמריסכ
 קויטפסב וכל סכוקכ תופרס
 וס קדכ .סרוקכסו סרוקב
 לט וכלמ דסי כ וכ :סנו6

 : םי6ו שיק ןוכלכ וסעס5 לוע רכיא:העו הבוט וירע

 קי
 ףוכעב "וכו סכוט וילע סריקקס
 ימורדמ 65 סרוקס יסוקל-ספויס

 < רמפמס פלר ופסקבל סב רבדל ךרכוסס (יפוסולופס | = :'ספלפק יק5קכ סקכ סיכתמו ורמלב סוירקמס סיטעמב
 תורזק 'ףמדכ טעמס:5ע סרקיס * 'וכו ירבכ תפב 6
 :פס וקסוכמ סוקמ סוילנכממ ס5עפומ כומלעתס תסמ
 :> * וכו תולכסכ :סכפכ תומלעתקסו : ומויכ 6 ממ
 לכס [כעו = :ססכ טלקטיתננכסל 16 ס\עמל ורחפכ
 םכוכקמ לע רבד לכ רקממק ךלכתי (וס וכ וכו ססוימ
 סיכרדכ * 5 וכתכ ולימו לכס וכממ יכ וטפסמו ועבט

 : סרכו סדקט ויעכמלק תוכסכ רמו %
 36 לכס סמוי: ך6 מופ קכול = * וכו קכוכס 6
 םיטודחס ןיכעב תויענמ6 קוכמ תלוזכ קכוס5לס סנוכס

 רכוומכ .תחלכוממ סתעכ .36ו₪י יכככ  סוטלמתמָה |
 טמטס סכמ :ךרד ירח6 "וכו ןכ 006 לכ6 = :קלעמפ |

 ץוס + 'וכו קובלכ 636 .: ססיכיבמ סכיכסס קנקססמ
 קרפסנס טכיכסס וכ סכל כרקכ סכוככ סתכוק%ם 136

 כיס ומכ וכו יפרוש 56רשו לכ סע תככוט יס ןידע =
 6כיכס ל תקולקמב יונת זק רבלקס קלכו \* 1כ ומצ

 ףרכתי ודוככ סנטכ סועגוכ יקלכ ו
 סנפס %6 וירכדב עינוילט6כו ןכ רקל:ורקסכו ויר6תו
 -"וכו סקמ דבי תודמס ןמ וכ וכויקקהס סמו ןופ6לס
 טע ןכוימ וטל ססכ קכוט סריקססס 150כ רטזט סמו
 ורמסכ .פוככרקס ןיכעב וכי ףוס יכטכ סכתסט יקכתס
 6וק ולכטב סכ סכסתיפ ילכמ סלט לוכק סלכקפ ימו
 סטנש יס ך6 < לקחו סכ סכקתסס יעמ .סלועמ

 6יכויט בוט רקסממ 36 6יסס סכוינעק סנרקמסמ |
 ס6רב .סירכדס וכסנו = *'וכו סקכסס יפנומ סה
 סכוט .סלכקס ןי6 יכ רעל ךלמכ סעכ סוס רמִֶס

 םריקמס .כלק עול סע .לכ6 בוקק כלכ סע
 יןידנעב סיקל6ס יכיד תוכי לעו :סכוט .רתוו
 .ןס .כוטל ןט וידכעכ וקדנ יטפסמ  ונקעדב בשיימ
 ופקוכ וכלט יט יורו תמל ןיד לכס .יכ כטומל
 * סרטויו סק72 .רוימכ .[פק .ורכל לכמו דע רוקסיט

 סכותו + 2 ככ



 ףמאמ | תרוחי ל |
 סיככ לע .פוכ5 .ןוע סת סטפ קעדל כז סמו%ק;
 "וכו סיעל65 לסמ פופעב קכורמ סכוט קדזי ץמפל ןכז
 : ולמי וקדנ .תמש'ס יטפממ 3ע םילכסס ופיקסימ יופכ

 ליב טפשע יכופמו סנפ ימ ריבסל :"וכו ןופו ןוע לק

 == ייפ דטק'ק ךלו כותכס רמפמ לז לע ו"(יכס ומכו סדופ
 שיבוט יונ >פודסס רכגיכ לכ וקטעטמכ סיסל סלסק ס6
 סדמ דנככ סדמ וסטעמ וכי יפכ וכוע ימונטת .ויגט
 סלומעס ךרד פו וקווע ןקתל וכל 36 ביש קוו יכ

 לנככ יופרס םכעס לקפל
 טז לע וסופס ריכעיו ןופש-
 סלכ .טיטנועכו פורסוב
 רפוכמו ץלקמכ בוקכס סעמ
 וכל ריב רככו = ₪ ילכלב
 סכממל וטוריפכ .סכקכס
 סקש ים ורמ6 3ע בפ ב6
 * בונמ 50 ןרכס ןתמ עדופ
 כוקכס רבד טעת 65ונמ יב
 ןסמ קס6 לכ 50 םכעס
 3ע בויסו ןסט טעעס רכט
 סתנק לעו סתימס  ןתנק
 סימס יליכ טפיעו רכס
 תוכמ יטכעס וכעליו פוקלמפ
 'כוס8 ססמ סע סלכ סעפ 9
 וכלמ סטמכ ססמ סמו ודב
 ורמ6 לע וכו רגללמ'ם ססו
 פתוח עלכ פוגרלמס ומ
 סטע 'וכמ 2כ6 ותולקו ןועב
 תפס לכ רכט ל0כפס 9
 "וכו טק 525 6וק סע ןסמ
 פע רכל 'ג פ'כופפ'סבו :ככ
 פויס לעו פוללככ סתודופ
 ספיכ םכעס 56 םנעס ספי

 טורשה ורע 'איבנה םאלתש המב םתולתו
 השועו ויאבזשל םינב לע תובא ןוע דקופ ןמ
 םע ןועו ןוע לוקשו ויבהואר שיפראל רסח
 ירברבו תגרקמב קנבש זרממ שנועו שנוע
 קרכושתב ותוק+ ןיבישמש .קרמו וניתובר
 המו הבושתה יאנתו ןיבישמ ןיפצש זרמו
 קדניתבהד ךרד לע  תורעקר ןמ ביש
 סרקש ןועמ ןוערפקד ךרד לעו ןויסנהו
 ךרד לעו זרזה סלועב .הרומחה ךרד לעו
 חמו תובא ןוע דובעב וא אבה םדועב הרומתה
 רובעב וא םדקש תוכזל תובוטה ןמ אביש
 גזמזרו = * ןויסנו קרנוחבס וא תובא תוכז
 (הקומע םתעדש) הממ סתלוזו הלאה םיבפה
 קרריקחב קדלניש רשפאו .קומע ולו(יכס ץ'כ
 *וח בוטו עשר ול ערו קידצכ תובסה בורב
 א .ןינעה וכ רסמ' זרלננ ונניפוש זרמו
 סדאה זרדויו ךרבתי וקדעו םיקלאה תעד
 ןכש לכ תולגנה זדלאה תוכסב ותורכסב
 ןושארה םצעה ₪וירברב עיגי 'שאכוורתסנה
 םזרמ לרבי תודמה ןמוב ובייחתהש זרמו

, 

 אורו

: 2 -- 

 סער וי\ע 6יכממ  [כעב
 19 ביטסל וכמו תנקכ [קעכ
 [קעכ סריפי סכוט ופורססב
 יסוסט בוי ןיכעכ כ1
 * סכטמל 15 00 לכ קס
 בכ * מוכ ןוע רוכעב 6
 וככס תוכ6 ןועב * 3100 סמ
 16 * סיכטק סתטכ .סיקמ
 סעו *קוכ6 תוכו רובעב
 לסח ספועו סכעמל רעסס
 וזרפנ רטפש ויכול יש 5
 טפפכ סירפועס ויכסו6 לע
 :ךרדכ 'תו ועט תסודק לע
 1 ורתי'פ ןכמגסוב פזכט
 5 פוב6 פוכז ןפכ ףיפוס ןכ
 6יס סנס סוקפט פוכו לכ
 סכיסכל 15 : סוכבל סדעוע
 בוטס ןפי ל סנ יכ > ןוופכ)
 מכופ .ומכ ןויסכו סכיסכל
 סז .תונכקל ורכס ת6יכמ
 למ6 פ לז סרמ6 ןיעכו ומכע
 :םויחמ .ללסש  סכוממק סל
 ןכ \ רועל(ו .סייכעק * 6
 + םיריפעס 6 בייסמ "ופרק

 תנע לקניו (.5 סכיש ) ןכוקמק רש 5טתס 46 טס
 .יסילי סכ ונס ו ער ומכ טכופסס סודס קיטס ימע
 וסוסמסק ססילכ ילי לע סקרככ %6רפו וכרט ספ יכ
 קכופסס סולס ת(טסע סכוע לוג לע ריעס *סדיפמ
 סולט פו ןוע סתמש65 רק ןכ עו וכו עגל ומב
 תוכודזו ל6רסו סבופממ סודס קטפכ סקדכ יכ ק6טס
 ותופ ןיכיטמס סעו = :156 ךלעב וגגטכ סולסל ופעב
 'ד'פ סכוספ וכלקב סכמלס ילבדכ לכ סז לכ *'וכ)
 פודג ןוע ססמ'ד סכוטתס תש ןיככעמ סילכד כ ורמ(ב
 סכוטת 'וסעמ וליכ קיפסמ קכקס ןיל ןקמ קס6 ספועסנ
 ורמ(מ סיסו תמדוקב ורמפכ'וכו קכיסכס ךרד לע : וכ
 ןמ ופלוכע .יכוסל ןוככ 5ע סקרכ תו קסכ סיקל0ק)
 ךרל עו = :'וכו וקבוט תכט סז תויסל לעפס 30 קס
 ןיעמ פכעס ויס תכיסכב ןוגכ "סדקש ןועמ ןועלפס
 לנכס סדפ דודמל פי וכוע יכרדמ יכ ול סלק רש ןועס

 3ע כג קכוט קריקסקפ .לל = * 'נכו קל6ק סיכפס זו
 ונוטפי יזעפמ יכ דסי סג ספככלסו 1330 סיכפס נזמס
 19 סכרי ו6 = י וטנעב 76 0פוככ סיכוט סיכפ טסע
 לע .וכסיל סקמ 7ח6.לפכ לכד רספ עדול סתנומס
 רכדק תדמעסו תוטנרתמס פוקפסס תויחדכ וקכוכקמ
 סל ניט רספלו 6 םתעלט סטמ סת!וזו :ןוורכ לע
 וכייכע סלניסוכ רספ(יקומע וכופיכ ויס סעפ לכ וכו
 ספ6 ועכב וכקריקס חכיכ .פוכסס כורכ סריקסכ ו 6
 ןכתי 6%0 סמ כופי 5לכנ ועינק דע סכו סכ ךל ךולס
 = כ רספולס(6כ ךרבתי ן\:6רס סנעס 59 סר"קפכ סו
 | ו[ סמו ןופ6רס סכעס 50 וירכדכ עיני רססכו
 וטו = :'וכו ו פרו קילככ .: ססמ לדכי ודמס ןט וב
 סתעדס סעמ סתלוזו ולמזב סקיל6 ומרס ירכלס ןע לחש
 ףוררי קלכ קלכו * 'וכו קפנכ וככיסס סו : וכו סקוע
 .תטדוקס 6קספב קוטקורכד לככ סלעכק 30 סל כס ןט

 סעדקקכ



 רמאמ <. חדוה לק
 9 וכו וקונכסב סקס פרו =: קנוז(כמ קמ

 =6% סטורטפפכ ב0 96% תוכסס 156 046 :ע0יו סיכעיש
 * ןופסרס סכעס 50 .: רורכס תמ6ס לע : ככ סוס 9
 וכייסתסס סעו :וג5700 .ןופ(ל קוכב לעמ סיבב (וס

 בו | אב מש יסמה>
 <פויבמס ככ >> 3'תי 6רוכס ת6 קוסלמ טיכי םוכ6 3 |

 יס וכורעי = * כז תיל סופו .:ערוס ךיפכ ןכיפק
 טילכל וכ םוכוט קוכומתו סורכיש רויכב וכיימע 5
 ברב 1תויסל סקכ 706 ןיכע ולו וקמסק וככוי סי

 סיר06קס סל + תודמק ןע וכ
 יכטב .סתוקו6 5ע רבדפ
 "נ"מ .יעוכרב סרכוו כ יג
 תורמכ בוססכ כו 3
 טלבעס לע ןיכ .תוסרל ץלפ

 פוכיו יס ומב קנס .ל'ע ןיב |
 כו .רלספו פסו | ערוו)
 .סקורויק* ים סזכ כג ולכוכו
 ןוטלכ סדבככ כ .סלעכ
 פס וטכו ולעכ סט רונסו)

 ןופפ 6רקמכט דעכ לכ
 ריסכ רול ךשמ .: לוק לגב
 "וכו

 לכד תתמ6 לע סרועעס

 .ע וכרכד סדק לכס
 . יטוק וכ וכרשיכ סטו'כ יס טז

 ענמ!מוארה חענמ ריהב רוא ךסמ סדעב אח
 ונתואר לכוק כ (חרצק) רוכעב ונישה זנטמ
 אוה יכ ורפחה) ורתסה רובעב אד ונתעדו
 "ואורח יחעב 'לצא רתויב סרופמו הלגנו יהב
 * תיאר תאבה ם וכ 5 ןכרטצישמ ויאובנה
 תויעבטב ריכנש ותתמא .תרכהמ ונתילכתו
 תכפ וכ ןישפ כ ( רבד הבס התיה אלש ) חמ
 ימשנ יתלב .חכ מ והסהינויעבטה ןמ קמו(
 רייצמה חכב סונ/םנ רמא שאכ !קג חכ לבא
 הצורו תוחכה .ראש לע ןורתי ול סישיו
 לכק4 גזמה תמחמ :ונניקוש
 ( ךופהכ )  םיצור ונהנג-ש תותותגבו
 תאירבו יגהנמה יוגשו םימעעה ןיע ךופס 5
 תמדוק הלובחת ילכמ ויה כד תואעמ ג

 .יקלא ןינעל

 שס ול0כו לעעכ .ףולסק
 לעו סיקלחק מדת .גרדמכ
 לר 'ןו וטסל6 ןכלסנ ןכ
 -םכו יק6 סכ .סמכ סכוכי
 מכמש :כמס תקנודל לעופ
 וע וק56 טכ 6 6רקי
 .פכס רשסכ יכ ןוימלק ךרד
 סילפמו סלעכ 6וס קנס
 ןכיספילכפ רג דע ירכלס
 ₪וק סט ערוכס סוק כט
 סילסי טסו  לקסכו .6כסכ
 רדב .סלכ% 6לקיו וקנועפ
 ץגודל לטופ סכ 3ג ןוימדס
 יפ5ב לכמס רס6כ יכ לכזה
 יפכ ידי לע ותלועמ לעופ

 ו רכדס תויקפ סקי סיקעפ
 וגימקמ גימטס רטקידע 77מ עופינמס קוס וענעפ
 רכד לס ותוקיכמ תסלסב סלקי סימעפו + וקלקי סנועל
 ינעב לכ6 = : גפופ יקפכ וכולסס קפמ 6וס ןכ לעו
 ספו נ'פ 'ועוכלכ סולו 39 לכל רככ * וכו ווקס
 ס6ור 'לפסכ ןיע ויסורכמ לסכס ימל ספ (רוכס יכ ריב
 יכס = *'וכו וקתמ6 תרכסמ וכמונכפו = + ןכו סירבד
 סכו = * 6לוכס .קתמפ סכ רוכסל וכיכפנ סוסכוע סיכרל

 נופי 69 סוק טכס ןכ "מסג לה
 סמדקמ ףונ ערוס תויספ יכ לבנומ ילכ ידי לע ריינס
 06 לכ קועכמ6כו רו 6וק וכממ קלס לכו סיקל
 פופכס רתימ לדבי סוכ ןט 1% סכס לעפי ויקלסש
 ידי לע וקנופפ רוטגו עקסס סכ סכס יכ * תויספכה
 סע * סיטוסק רפול ןכו סיכיעה ידוע תולקו * ןופק
 שכב יררפכ ללוכ וקויסל יכ ערוכס ריוכמס סככ ןכ ןישש
 לכ וכבד רבכו לכגומ יטרפ קפס ידי \פ לעופ ןככס

 טק ךכו + טמפ ץייועי םיכטק קמדקסכ תמרוקכ .סז .=-1הְכ ךיק36'ס יככ6 קוספ לע ורתו'פ עב6לס רכו
 סדק ףונכו .תויסכו סיפמככו תוכתמכ'ק ספעמ רכוימ
 סיגל נס ירכל .תעלב ןכ ירספ וכל סכניו  'וכוומכעב
 יזכסו ורעש רע "וכו כ קת ליכסמס עדי יכרלמו רבו
 ץר(ו ימט סשוע ולככ וקיס וכ סיטיסכמ סכיש ץעשפו
 יקורקסו תיס6ר י3כ דימת ספוע וכ יכירמו6 סק קל
 סממ ט(קינוסס רע סילכמב סיתפועו תוכו6 קטע קה סכָהו
 ריכוס קכסו למל וירכל סתסו "וכו סיק368 סקל ויס
 וכיפסו יכפמס כוס ךית(כוט לס ףיסוהו יככ'5 ליכמעפ
 ריככס רמ6 ןוס6רפ ךללה דןככ סנסו *3ע *ליכסע
 *ו6ןכ וכסכ6ס תופוסכו רק6 יכסק לנככו וכו תויעכטב
 * וכו קמ .תויעכטכ רוככס :'וכו סיזנעק ןיע ךופסב
 סעבר6ס סיעכטס תכסנ וכויכע ססיל לספס י6פ קק ל
 סג סכ "וס יעיכרכ רכופ טסותווכילו קולוסי לס ססש
 - ופיוקל סכס סיכו סתונומקקש רמונו ים קזס רמז
 עו וכו .ימטב יתפכ כ 36 ופסיימ פכש ךלישככ סכטפ יב

 ףכמלכ 4פ 30 ויקומסלמ רפסמ יטימסכ גבלס ירבד
 סיוסמס תוסככ 155 ודכְ:יטעס סוכו סל 1 ססכ
 'ויזעכוטס וקְכסמורייממס סיפפולס סתו6 וככי רט סטו
 ימעמס לכסס לעפ ולעפי ומ6ט .סזו בס תופונכ 6
 סכמש ידסויע םירכופו סילכנומ םילככ ולעפי ססט 5
 קפסי קזלו דפוימ רכלכ !עפו 65 סנס ריינה סכס
 6% ט6 6כוכס (וָה סכה סו ס6 עלוי כוש רמסיו סוכיב
 שוכס לע 63 .פרוכ רס6 .סוסכ 650 לעפי 60 5וק 6
 6וכ לכ6 ידוביס סוחב סרוכ 5וסס טפכס ומכ וכ סרוכ

 "ימימסק מרב רכצכ םפכס סיסקפ סמ ןוימדל וכ רכעב
 'ויקטק ומסתסס | וקססייו סכק סז וטסירש ידני קולו
 לע לשמב סז קל רכסס סכסו + כע כו תויעכטל 5
 תופינמ 56 וכקו6 ריטייפ סמ פויעכטב ןכפרכק רבד
 תתמ6 קרבס 50 וכלכס ס\טפי קומו ימפב יתלכ רכל
 סיפנומק ןיכעכ' נוט קמסמ וכיפט רמו : ךרכקי סרוכס

 רתע 3% 1: 3 ₪



" ₪ 

 רמאמ | תרוחו לוק
 < .סקיעכטו סעופכ סיפוסוליעק קנק תעדל יכל רכוש
 סו * תווק36 מורוכ 36 סיכירכ סני6 דבלכ םיינוק
 ויתומסלמ רפפמ סזל יספייפמס גכללס לס ויממ ב עמ
 וממריקס התיספ רובעב 6פ 1ק וכממ .יפימקכ ולב
 סעו סכמכ וסט 6 ללככס מענק ןיכעמ סוקמס סמ
 סולדכ כט .סליקסס וכ ויסו וככ רספ6ט סו יפ3 וש
 ן6כב רפפ .טפכ ימעבס פיוס דכמ דס%ס דכס רוחיכסמ
 .טומלפמס וכיכב סע יפכ סויק ילעב רפסכ 6כתטט ומכ
 :.ומוכופכ וילבדמ ס(רכט סע יפמ לסל ןכ6 קלוז סב
 . \ןיכעמ כמוס סמ ךכמ 6זס יכסס דכסו עבטס קס 5
 *\פפסכ רקכפסס מכ סימייעסס סימלבל לשל סעוכקס
 15כ וכסעידיפ רוב סיסו עכטס רס6ט סמכו עממסש
 :סעידוסמ סקופ רפוי ץיס ן6כב לס טפכ ימעב סיוסס
 וכממ סץסרמ סנופ ופכ םייעימטס סימרבב וכל 6
 טליקמס תו קלחמס סיטכט יוסכ סכס סוקמבו סנעכ
 < בויומי ספ .ן6ככ .לט6 טפכס ופעבל .ע0נןכס סווקקמ ,

 .סיוקס תחל 3עופס שוק 5דככ (כשכ טס סיסיש קכממ
 . פוכזסו וכו דסל ןכש ספריש מכ סו סכממ בייוסי 5 וש
 :ומס 6 ס5עסו סריקסס תפוכ סיעלוזקס פועל סש
 ס)כט ויקפמ ?ע רנכוכזו [בימ ןו לככוכשו סויטסממ
 וס תויוסס 565 לעופס ויס לע סתמכסס סימו6פמ
 תופס קוענמלב -סקו ומ:עכ סל סקוס לפי 6וסו לכס
 לע .וכלע רכרי ספו "וכו קוסקמס רקסכ וכקמ ולדוס*
 סכסו ולמלכ סירכוכס סיפוסוניפסמ לסל  ןיכסס סמ
 3טכל ןעטס .סממ וכלנטס סמ יפ) פסמ לסל ]ן ןיכס
 ףוטכ .סוסקןמל סרוכס ןתי ללככס לעופס סוס סיתועל
 תסחוימ סניש סכונס לוכק5 סכיללס סלוש) סיוקס

 - ₪ 085 0 שפע ושמח
 .*טלונס וכ לכס כיס ךכט כ לדפכ וככו6 וסש
 = "טופו תיכסלויס סרוכמ טלקקתס ולס םייוס םיכ6לווסמ
 "269 םיוסב ספ יכ קפדככ סלוכ םויוסס וכ םיככי 5
 < "ויטל תוכלועמ יתלכ סט קוולכטס ןכוקכסמ יפל ולכל
 וקרפ לי 5ע רסס סז וכיסס (נו רסשו + וכו סמ סוכפב
 3נ6מ תעד ןיעדכ .תופלסס יבפו(מ טיפ סמ לכו יכטה
 .[נמט קמ יפפ ססשפ םילוסל ירו ומט 6לקיו סורכממס
 :ימופטס "פכ ודו בוטמכ יסיו ססילכל סכב ו ססילבלב
 - 'סיקומעטב רוקסל ולס קועלק-בקעכ'זקו6 6יס סכסו
 'ומס 6רקיו וכוטתו לט6כ יתמק בויס ססמ בייוס 6
 !םוכעטס 5טכל .ץרמ יכפ 5ע :ץרפ ץולפי סט יכ ץרפ
 פו סלעת לט ול כמכב דסר'ן תעד סויקל וזכוס'רס6
 ועוכרס קרפב וקדל תעכ יסינ = *)דככ לעופ5-סיוסס

 = 'םויטסמפ תעד סכסו ומגע תעלמ וז סליקס תמלטס |
 * ווסק ויל6 סלעתפ 3דככ לעופ ן6כבט סייקפ וכטכב-
 < ספט וכ6כפ .רטש ומויק 5ע למפמס .סילטסל די ןפיו |
 רט קרפס ףוסצ ותעבטכ סותפכו וכסרלו וכולל
 לרכב וס םפכ לפכס | תיוס) לעופסס רזםתס ןסכבו
 לוו יעכמ6 תלוזכ .םפכ ינעבב סריכיס לעפי שוסטו
 רפ וטלק לכו = *'וכו סיערזכ (נעכס ידוסיס סופס
 ימפכפ ורמ6ב .ופ לכזכס ולפסט ןוט(רכ סז לע סירכל
 יסווק טעכ רפסמ רפע ספמכ ר(כתקט סמל רשכת+
 :וקלקי פס= 6וסו 5כ6 6וס סככו סיסעככ 3עופ ן6ככש
 "ב רמפו סיימימסס םימלבקמ קלכסכס טפכס"ףוסוליפס
 י'ופוסונופסמ סכלס ןסולרקיו לכטס שוסו יקל קכ (וסש
 ץכופכב ערוכ יד ןושיכ סו לעופס לכטס סיכור%ס
 'עכמ פק | וכיסו סיקנסס סמלפמ (וס יכ טפכס

 רקומ וס וכ קוו יספכ ככ סוסיט למול לכוכמ םפכ  =רכזוטכ = 'וכו וכעלי נו לדבבס שופס סז 6
 למק ן קפל סו ךמסו = תיכטס סטדקסכ כ לס סלל
 ףומס 6כממ סמ 8 .ופרכזמ קש ףילקסש
 סיכסספ וקלכמ רסל סוקמב יכ סיכוט פומוקמכ וירבלב
 יגעכב לפ6 תויוסס 1365 עופס וס לעופס לכס יש
 וכי סיוסס 1395 סוסמקפ ו כמ רסס סוקמכו .* סב
 סוסמסו סוספמס ערזב וס ייספכ םכ 6וס לכ לכמ
 וכ קיטו רטפס ןכוסטכ יכ 5דככ וס יימפכס סכס ופוש
 סומ עפפוי סיימימטס סיקלבס קוצכמלכ רעוטעס סוקס
 סזכ לטל סכריו סיערזב ייפפכס סכס סו ללככס כס
 5כטס וס ייפפכס סכס טופ סוקמק סיסיט רק[עש
 סכסס (וס לעופס 3כטס סיסיס לט סזכ ל6כיו לעופס
 וקנועפ רטעב לפוי 5 8וספ פל סוקכמכס לכ5 כוש(לש
 לעו ' *'וכו סייקימטס סימלגק למס וכיכס 3 6
 סולמס סכס קוט לחש סוקמב ו כמ רט6 כ ישינטס
 "וייקטס ימלגסו ערזס לעכמ וכ דפ [וסו ערזכ נס

 'סמ :ס)ופ) יקב רפסכ ר6כתסמ ומכ ןורס6פ ןוזמס
 סמ סינפכ .םסייקמ סמ סוס יוס ערזכ סיסיט רספזס
 סוקס טז סוסקמק םפכ לעב) 786 יעבטס סוסָמ
 = סוימימפס ימרבסמ עפוט סיסיס וב רטפש רבכ רעוטמס
 <וסולופס כוס ומב/ופככס רלסו פמפס ץוכיכ 'ועכמ(ב
 טורכופס .ףווכו פיינמ סכ וכ סיסיט וכ ןכתי 65 לכל
 ל רמש ללפכס קונכסס ת0זב סרבית
 < סוקס ןט סיסיט ןכתי 5 סו יכ ספת( לע סתו| גיססל
 כוס ופכלכפ 6וס יק36 כ וכ רכסתי 65 ס6 סוס
 סו  וכוטלמ וכל קקעכס קעכ וכשכמס סמ יפל ףוסונופס
 = טרזס ןוש וכ וכ קלוזכ סטעיס סמ סטצי סכס סו יכ
 | וסלנמכ לכו *סוקלקס סמלתמ 6וס לכ6 יילכ רב
 < חוו ילכ קלוז סילבושס ןמ ספעימ סמ ססוע 1
 טסוקפסכ םיוספק סי(נענ סילכ6ס יכ קזו סתייטע ול
 לשמו 5וסס םפכ לעכל ייפפרק רכזסמ טפכ לעכב

 7 סילכץס |



 צר | 85 ןמס ישמח רמאפ = חרוח לוק <
 :יפט6פיד(ת סוס ממס ך6-ומלכזט"יכללס וכסע לס(ַב לככס .ןש קלחסט שמס *  ססיתונללמ 2 סילכאפ
 < ןמקפב יט ועוכלב וטרפכו תובל סימעפ ויטפסמ ולוס = לבכסו'כלס עועכמלכ דסי ךווסס ןמ םדסתי רס6
 י"וכו ךכ וכולכקיו סטמע ילכוזסמ נוה ג סופר וטקבי 56 = ץופעס עויסכו סזכ 6וכמ ססללמ6 לופכס ילכ רש
 = טקלונס :50רטיל רקכרז טכווש ךרד:סיקכס וילכלב סב = ילכ  תלוזכ סל)ככ סילביפס לכי חכס סו יכוכל כ
 = .בואיככ סוס :ווטפסמ לט6כ = 65 .טפכ לעכב לט6 סכסה
 - ךונא.דק36 6 עד .ולמ5 | חשמיירי לע השענש המ ןיב שרפהה רה סמ קנק ס6 וכ לכי
 :הסנתי ספו" וסדכע)|  םא רשא םהישלב םימוטרחה ושעש חמ ןיבו = טפעי ןכ סנ סזו םילכזסמ
 שיסיכ  *דכןורפס סז קיה  הרובהתה .םיאעומ ויה םהיחע םישפחמ ליה = לפוכמ 6וס סכס יפככ ותוש
 ועו .תכנוקווס ילכ לע = = םיעותעת ושעמ זומה לבה הימרי רמפש ומכ = פכס .תלוז 6וס קכס לוק
 וכעדקל ועדמ ןיכ פסי כמס = קולע שפחתו קפת םא לרייובאי'תרוקפ תעב = רנד זפכ לעכב סטעיר 6
 טמורתי ומכעל וכקכע ןיכ+ = טפחות רשא כ חשמ 'ע השעבהו ספאל ויהי = סינכט ועכמסכ סזמ טסייתמ
 נו סוס ועוכט ןט סלשתיו = א ץיגי דשאכר יקנה בהזכ זהאצמת רע = סבעכ לתוי !וקמו סייעכטס
 רפכדפ סינסכ זו :ול מודס = ןיבע קפסיירב םש שיייכ רמאב תאזה הגררמה = לעכס שלו רועס ןיקנ וכעמ
 יכויקלסמ רש( יפוסוליפס = ףביתועדו רימשגת. רלכ גיהנמ ימשג ונניאש = עלוכ טכככס סכס הז סיקיפ
 רכקויס סע ךככלכ ללתיכ = ףידעפב ץחבב ןכ םא וולע רוקחמ תואלב = פרז !עככ ןישיכ ערו לעבומ
 פכויטמ לוטפס ןמ מיחכמ = :םיגישמ רבייה ררא יכ רמצע רפסמ רומעבו תי = 13/6716! פכס כס סז ןמכ
 שמ6כ 65ךוידפ רמטב יתלב ירברל :חינשב לאו וב .ןוחסח הז היהותתמא = סמ) סעוד ס6 "וכ ןפיס
 ימסמ י'קו/דובק תפעל לכס | םיתחאה םלועה םיקלחמ דשא םיפוסוליפה = רמ6 דע * "וכו "וקכעכמ
 196 ילקסמ שנככפיקכס =< = רתאמ תיהלא הגרדמ ונרעא םלכ ךא תוגררמ = ?עכמ וכ סיסיפ סל ס3ו/
 קוקוס ממ טכהלפוסוליפס  "יימשנה גיהנמ מ סא לכ ןיאו משגההמ רפנש = סקויקמ סמ סוס 6 ערוס
 יבקולקיק?םיס)ועקפ וש = רשאו = /- 8 סוקס 56: סע .תוסקייתס
 קנסתמ..נווס =: יתלכס : < = עלזק לעכל 786 ועכטס
 ק6 סמעהסלכל ימפב-יכלכס ץישיכ "תוכפ'תונרדמל =  ןפוקכ םפכמ ילכ סוס 336:םפכ וכב'? סוסספ רקוכמ (וסו
 ייקפ ממלרקב (כי 'ןכלע + פ(רמ דבוס רמ6כ רכלכ = סל 5וקכס רשוכמ (וס-קופו תויעפטב ר(בקספ ומכ סמ
 :-= תירתפוו ימטגולכ רביד סינוי)עכ ספ ןוש יכ ורכל = דקנועפ 'ססעי 95 *וספ יפל ככש זק יק36 כ ךלטני
 ומשגיתלבס .תושיממ וזפל דיגס ריטעמ סכמ רפ(5ו = = "סיימנו קס = םטפכס :תופככ ןיכעכ יכ6לויס ילכפ
 קנפו יופוסינמ .קתמש .תלחמ ספ ןפכ רככ"'רומלכ = רוטכספ ךוכפב .גונס3 סת6ל :יכיע סנ6 לכ 96 "כ
 ףכד וכ סלקי 55 רט6ותלב ןופ וכ .סכ טודק ןי6ופ = סנע לע רכס 5םוירכל .קמוכ 'תככס לומ %6 ךפככס
 3006- ל26::ג9ם יטיכרכ :סלקשדמכ תוימפנס יכויפעמ = 'ערוכ לעופס סוס יקל6ק .פכס ו26 תויק סע סמופ
 ויק ס'נכו סטנתופל רפפימסולס םולקכ ןיוכמו = '3עופסו לפטפ6 בימומכ .דטכע ךרכתי ףלובס פוס
 רכפכ-וקפמל סיכ5למס יכ סט ךופוריעס רס6סז לוו = * כו :תועוקבו :'תוסכס 'רמשכ נכלל 15 םיבס רפ6
 כ וככפ .םיטכ 65. סופוסולופס ירכח 38+ = -קלספנ = פרכלמ וכסולכתמ טדקש-סעכ ורמ6 יפלכ סז לממ
 גירפ לע .דומעל ססב סכ ןיש רעש סיפלכ סט סיפרכ = תופוקב יכ למול [כו "וכו סויעכטכ ריככט ותסמ6
 גוקכמ 6כמס לע טסורכלכ לוריבס כ ל יכרבל לס ךרבתו שרובס .קקמ0 ריככ 4% סיכפכו ןכ סנ

 סוטולק תוכדמו< ססוכבל לכ 536 דסלמ רתוי לדככ = ךופסב סוסול וכסכפס סזו סקולקס קעכסכ ןכרכוס ועכ
 = םקופילסכ סרועכס לותפ קתכסכ זוקקכו סרסמב ל6מ == ןכול:5רפוסננכ סילבדס תועכע רמו סנור סיעגעס ןיש
 סינדככ סילכט וכרט נדקפקכ סירכד וכמ6כ 55 טעו = < *'וכו סקיכיעס סורבד וכ סשור ורמ0 לע 'ג "ס יפיכרב
 "ןעוכקס לכ'כמ6 יכיל גלגסהעוכפס ףונט'כימכב רמסמ = 1(רש וסב יקפומו:'ו ימ-ספפמב ולמ6 ןיעכ סו ירסו
 וקכב ביגטי רסס 'ןו ץרוכס 56 סססיומ וכסיסילוכי ןסס = רכט סעו ךפוסש סמ סיענעס יכיע ןמ טס ךפוס 6
 ןכ סג ולוטכ * ופעוי 6לו וכלי ועביי 5לו וכורו ררמ6מכו = ודי 59 סטעכט סמ ןוכ טרפסס וקזו :תויוקס ןמ ססמ
 5 ססמ 69 שיכוסל ומוקי לכ ססכ ךרדכ  לטכו וכל:6 == רקקמב ודמעי 05 רס6מ טל יס ןוט6לכ ורמלכ "וכו ספמ
 ורויט סמ ופכו * ונע סופכ סיכ(ֶטקיופ ומגפגס'עוכמ = בסוכ יקנוס ןיכעסו ףייוומק  רטלק וטכ ספ יכפמ
 עיט6רב .פפדל תיפרס רט6 = ספרטכ .ימנ6 ןירכד = = >"וכווינעפב ןסככ ןכ ט6 = :ףומועו ךלוק קקווטס

 לקלפס | -/ | 6%



 ל 5
 4% יי "טכ  -=-זמומ . וששה
 ש ובס עיפסו לעופ וכפל ךרונ ספ ןי[ו ולוככבו ומנע

 = סלעמפ רשובעכ סינפ וכ לוסמ לוס סזעמס ןיפ יב
 ררמ6 יפלב * וכו ספפכסו 0 * תושלשק סמדקסכ
 *ורבוצס ובגלל ןיתפב קככי6ס תלכוס טפסב וכ יו ביש

 רמאמ = תרותי לוק יז |
 וכויטע .םו6יכ .יבכמיסס וזכסמ רז 6יפיצלַפ רפפס₪
 לכמ יוזקמ 97ככס =* יק36ק סלופס <:וולע ךכיע ספ
 וכיפ .לכמ לרפב ספ ןיאפ * "וכוומל:6סלכ ך6 : לכו
 * 'וכו סופו ופיבס ץיכס 51 : ךיבעי ולו סיפנפ
 "ל 'פזרופכ וכז(ב ?6ז לב

 ומס יכ 09ק שיק י:טפמ

 סוס סוקמק תככס .תו6כ'נפ

 רתוי 56: :ותומילט

 סרומפ רכו סס * סיעכ"(מ

 סיכפוס ווטש: ןץזב ויס וכ
 סכולכו סיפמש .סילגלנקש
 ססופיכמ וכורפמ ןכרו ןכ

 :* + עמת לכ + פולדכְבָמ

 תינפס עוכת לכ רול 9

 156 סו בלב: תעוכקב

 *[פכמ : קרוקכ ספ רשוכשב

 תלכסמ :ףפכ = רפול סנופ
 : סקפ רפוכמכ ויוכל לכופ

 קופפס 519 * 5כפ שפכ לכל

 5ג%נק ספכ תקוסמ 6

 םיקראה .תוברהב םיפוסוליפה .איבת רשאו
 םילגלגה תועוכתכו 5 ( תעונת ) םתביחב
 וכ וארו םיעבראמ רתוי לא םועוגתו םורפס
 תרחאה תכס תלוז הבס םהמ העונת לכל
 אל ויפצה םתה ועונתת יכ ןויעה סחל איצוהו
 לכ ץריהתש בויחתהו תויעבט אלו תויחרכה
 אוחה .לכשהו לכש שפנ לכלו שפנמ העונת
 םהה טילכשה וארקו רמוחמ דרפנ ךאלט וה
 תומשהמ הז תלוזו תוינש תולעו יכאלמו יקח
 לכשה ונילצא םהמ בורקהו סתגרדמ תירחאל
 קרזה סלועזר גיהנמ אוה וכ ורמא .לעופה
 ןכ רחאו ינלויהמ .לכשה ןכ רחאו ןותחתה
 רימדיחה תוחכהו עבשה תוחכה כ האו שפבה
 < אל רודח הנקי קודקד ולכ הזו רכא רבא תכו
 : סורוקיפא טמפ לכ לע ול התפנהו תמא

 . סיעכטק תועדמ סילע
 ורמ(ב וול זמרפ ומכו :וכו
 ועויסמ סע וסזו לז "יס
 * "וכו י:פקמ ךו)ע דחפמ
 לככ סככו םפ ורמקכ סב

 פורספב תומוימלל פותפקכ
 הכוומס םורוקוע(ו * "וכו
 ןיכע וכ ותוקכ 65 סכְה
 רפכפכס ךרלק לע ומרפל
 וש ורסמ * .ס יס עמל
 ףע וב טירכדס תפרוט
 * קרקמכ סלועס תויס תכיכ
 ועל וכ .ןווכס יפרמס ןכ לע
 * םולספכו 'וסכופמ ויתועלש
 ככ 2 ב ךדי סכ לס סנו
 רכוכס וקרפכ סרומל רפ6

 * סמפ רכזוטכ 156 6סכפ
 0 :ללי "סם כ ופייגש סלקו

 3פוטס לכס
 יכפלויקס -לכפס ןכ רמו = :ב%'ד יס עמל מייכע

 ןכ פו =: 29 + וס סלעמכ סביוכער(כעב * וכו
 וסכס ןכ רס6ו * פימויססו תקמונס סזכ לכ = ספכ
 * תוינויפס .תופכסו * ספקונס תוקכ סס * םויעכטמ

 לכו סלקו 6ופס סוקעכ .לכזכ'וס 01

 ךכרני..ךיפ ע 65 ס< | בוזענו
 וכו גסומס תלעופק ועב ,
 ןכ לע יכ י ךיתצלוק 865 030 סורכלס תככס 5
 .ךורעפ וימ6 וככרכוספ פמ ן6ככ וכופלמ קיקעסל יתיר
 טו ילוד קכע = + מעש ?קקל ןויעמס יכפל ןפלפ
 פע רשוכמ 6וק [פכ )עב 5נ%ג9 ויס םכמל = * וכל
 4יטסל קשק ןיגע סזפ .עמופס בופסי 536 תולכפססס

 6וקם וכלט%ס סמדט וקויס) ןכ סב א 4 טס תופכסמ תעלו 650 וכ תימויפס קוקכ סה

 רד .רטס 6לו * ספגצל סלי דככ ףכיפל*טנכק סנעב
 מנעו ויס סע תוינויסל-פוועבטס ןורכז תו
 'מדוקכ ספע 'ט/כ דחי "ברע 556 ססמ קל עמל ויכויחש
 ורמפכ סס שקי ספכורעת ת6יכ תועיכרס סטרקסב
 : סמס ר6כתכס ומכו פופו סגפסו שגר ול פיט קמ
 תלעות סוכ ןישוזיס ורמפכ >'וכו לודס סכקי ולכ סח

 וכפכ6 יכ = * וכו ו5 קתפכסו  :סילכרכ לולחס תו

 תב כס ופככ סיגל עיכמס ספ ריכוכ וכיקשס ססב
 טפוול וכרמפ סט רועו  סיעמי סוכ6%מ) ךלוכ וש
 סיימשב יעלכ ספויס יווקי סיכ6'ן ולס תיעוכקס
 תורפפס סיפוסופופה ולר 62 ול5כ תוליזפמ תועונת וב
 ויתומדקסכ סרועס ןמ ןכוופ וזכו ססב לעכמ ס:שעס
 סגרלמ סוקמ קז סכסו * וכמע יכסק ק\קכ ןקמ ךטמככו
 רמסמ ללככ 'סכ ודק ןיל וכ ךרכתי ויל דקוימ ופ6
 ופלוע .גיקנמ ךרכתי לוק ןכו  *וכרכזפ וקכ ופלכ-

 סט ןיסו רופק| רומפס ו סר%ס םפככ לוסס םפס בעכ
 טרומ 'ימוקמס ופעוכתס רמ6קס ןיבע לכ רפ6מק ןונע
 טנמתהסו קפמ 6לכ עעוכפי .טב,קלספס וכ ץויס לע
 סיסתפ רקפס ן/ יכ סו רו ₪ םפכ 6וס 6יקס
 ו סטפל סרסיס ןכ6ק תעוכפכ תיבוכטק ותעוכת
 .יסס סעוכמס תבחעס קיסתס דע כ%עמל ם5ק פפוכקכ
 קועבטס סעונתס פז עעוככו רפ6 יכ םפכ 65 עבט

 לוזכ .םיסיטכ וכ 756 שיקק ס!סקסס וסעיכמ סכמ6 <
 3 נק סח סוכי ופוקמ) עיניסכו ועוקמ שקכמ ותוקמ
 טפכ לעב ותויס יכפמ 6ל\ :בוכיסכ ומוקפכ עעוכעמ
 עעוכתי'כמפ םפכ \עכ לכ יכ ןכ עעונתיס כיימתי ןכ סב
 ןווכל עכו סכס ירעטכ יכוכר :לויכ יבפמ 15 ננכט יכפמ

 ןיב טרפה ןי6ו תופס יתלכ.פוסס סמ םורכלו ולכס
 ל וכווכו םמפס סוסמ כ ורככ ץוסמ סזל ושיכמ סיסיש
 שץ ןוימדכ יכ ןוימד ועיכמ סיסי הפ (ץניפכ סימס סוקש

 < ספ



 ייפ ,'ף- ₪65 ב 0%.
 ו א ךמיש ישימה -רמאמ | חדוהו ו"

 רסודרפכ ילכס טיט עיעס קטפ טכ קח% סעוכמ = 5 1נלגס סוז יחס ג םעוכקי תוסיפ סמו לגככ

 כ קדסוימק .סשיכפס אז ועיבק :וסו ותלסתס ומ = עפוכמיוכקמס סמלו עונוכמי ומטמ פובקו וגס סו ו כ ףומכי סקמ 12% 3כ טילנלנס הפסמכ = לכ וכ מוכה עקכמ ו דצככ 6וקס הממ סורבל עוכב

 | ףטס'ל6 רוב 63 חוק 3ג%ג0 .עיכמ אוק וס לכסקו = סיס טז ינפמותצומת ספוס ו\(סלועו * .עוכמיו6

 סילכמכ .לפסממ וקלוז 6 ב סמ 36 עיגמ סיסיפ בייסתמ

 לכו 6 למ 16 קרטע = 1 ונבל דוד תוצמב םיארקה תיאר בּוזענו | ס*יכ םוכיו 6 עעוממיש

 סיגננגק .רפסמ 3ע סקס והדבעו ךיבא יקרא תא עד ינב המלש התאו = 16 ככל םקנ5 .עעומת*
 ןממוכ .סיכסוס רויקט לע = העידי יקלצה תא הערל ךירעש הזמ םתיארו = ואכמל כו פו רכלמ סור

 פלו : סיטדק  סילנלנכפ < רוזוזה לבא ותדובע בייחתה ןכ רחאו חרורב = סעוכתס כ5 סיסת סלועל

 נכפה ןכןינשס ספ וטפח6 קב ץימצהל .וינקז ויכפפ לע ךומסל = סעומתס ת0ז סכת ס\טכל
 0 ? סיפמק ןכ ַסנ סוללפכק ותחנשה סהב הקכדרשא קעיו קחצי םהרבא = ויככ סיקפ יבוכסה ןכ 6

 < ?טשמ כעוכ יקוטלק ויס יכ = 'םלזחבהו וערז תוברהב ידועי םהל םייקו = 6וסס רויטק ול בייסמ לחש
 סיכפוק ויסו סימלט ויס 5 זרז תלוזו םכותב יתניבש תונחו ןטנכ ץרא = רוינ סיס 691 ןכ עעוכפיט
 3גנג .סכולכ סעוכפ לכס | רשא םיקלא חמא עזה זרז ומכוול המודהו = 1נ3נק ו

 תויטנמפ סיעקוי ויק ל = םהב הצר ק4ל םתערי צל רשאו ועד" צל = וע לכ ןיפו כמ לעכ פוס
 'ועוכמ וטדספי'ה6ק 3 נק + =( עצרת ) צל רשא א ב העיריה == ןיכע וכ לייניס לכס 1% שיט
 9מ6ת .ול6כ תנפרכ תוכר = -ךורצ ןיאו ער צלו ול םהמ סת( כ כ םפכ 15 סיסמו כז6

 "יוטכס תעוכתו ךלופקפמת = רהאו = =: םואריתו | עעוכתמ + עעוכקסל לכוז
 סיחלוטשבקורכ קפו6ק פלונעב כ'ג פופרכס קפוכפסו העוכת בויסי 6% ודו רוינס וכ : ריוכיסב

 רוב וכייהפ קמ 36 כוסכו וכפכווכ סז ץיפו סייכרעמסו = 6כמפ סת%ס רוכמ וקו *  קכוס6רס ס9ימוסוליפכ
 ,ידרפככ ינכטקפ סיפוסולפק ץט סיכורס%ק רמ6מ סכמ| עעוכפסל .לוכי קת6ו םיבר סיכייכע רווכמש ךויכעמ

 "וקונטו סיכככ ספכ עיט סירודכס וכ סקס יכפמ סרסע מלחקפט דע סיכפ סוטכ ססי36 צפוכמק 6% ך6 ססי6

 < >* טיפל סול סקס סילולכס סנקבס פע ף6ו = עעוכתת ופו ופרייכ רט6 זק ץיבענ חרכקב קופת 9

 סיכככס ל לנו לככ ףיקזזק * סעטת סרפסמב סירודכסו ןילפ 2 ר6כמס לככ לכס = :* וקרוימס שמ 36 עיבקל

 ות יריטעס לכססו סיבככ ספכטק ילגלנו ידחועק = ףייוכוברפפ 5כטס 5% -.סעוכקס סיס סכ רש לכס
 36 סכס .ןטוכלכט לכ וילע סרוס רפ6 לעופק !כטס | פחתקסדע קעוכקס תזז ומכ סדסתסכ'וטופסמ לבד

 לחסל תודכפכק קוסט .וסנממה .סורוכ תיוק .לעופס סזמ 5 בייסתו = *רייוכמכ (וסס ןיכעל סקופ סו 6

 סכס ןמ סכימ סמ לכו ככ 636 סקלטסורמקב ויס 020 = "בוק6ס רבלס פוטו וקרויניס סמ תקופת 3155 קיקיש

 סיפופ ךורכו וכומט [וח חרכקכ 5יכומרל סי לענפס 36 5 נס .'ק עיכיט רמ> סיכמה וכו ומט רכתו 166 60
 9602 רכוסה סטטי 05-ףצנסוכ ףכומק ןיממ 6ינומק = ניפסמ סזיכ ץוזדס3 .ףסוכ ננס תויסב רמול קנור

 רכוזק םרומולכופק .קרוכ ונכפכ 56 ןזזוש וס = תוטיפפק תינכתפ (6ןק רסל רייונמס 6וקס ןונעק 6וסז

 לטפל רכופס תרוכ קפינוסרפ6 ₪0 רנפב .\כסב רט = עכוס זכממ בוטסו ןיכע'פופקמקשלו \1כ וכ יוכס יפו
 .2מָדככ סרוכ סרוכה ןפוכ קפסילכ ןכ -ץעכ קתופ קטו = סיספיס6 016 ספנ אוק רפפמ60בל כ טס ו לוו

 קי סיקיס דע 5עופס לכטס וקו לכס לכטס שינממו = סמ תינכת טז יכרח5רבד לו בונס קעממו ו

 0 לכ סו "סקז בככוספ סווו עודוסיל לופס כטס סטופפק סו ויגע ופ'ופפ  דימתפט ססנכ רספלס

 עפכ לכמס ביו = פוקס 3נלג5 לנלנכ דסוימס לקכב ע-טכ 9% יוכט ומכעב סיסו 6 ףי גכ תוסס תועוכפכס

 כסס גיסכ וכו %עופה לכסק עפטמ 6וק רס6 ןכב (נמכס | רטכתס .רטפכו תיביטס ןט ופעוכפע בייספיס סופ |

 עפטיו לוק לסל וב 6נמכס %נ%3 לכ :לכש סקי לעופס = סובל סילנל נה (כמו וכתססו כס = *ולכ סזדטשלק8

 | 32 תומה ףיסכ'ז זסרויניו פדככס גיסו וכו לדככס תוליסמכ | סז תעוכתל .ספ'סתמ "טז .תעוכת ספומב |

 כס סמ לכ ןמיס יטזכרב וכל סדק רכז = 3 עדנה 'עונפס סלכ ללכתם יפ לע ף|ו קעוכקס דככו רופיאבו |

 סנעךקד סירכדס תולסלקטסמ סזס תפל סו סננתכ | ןיכעסס ןימליס יעבטס ןויעק יפ5 .ביימתוו סיכוכספ =

 ו = | תרסחמס סעוכקק עעוכתוט רע 5110 סו סרו רק
 וכ 0 רכזס יעל "וכו סופרקס ווזכ בווענו = עעוכקורפ6 5 וסרייכירפ6 ןיכעסיפ)כ לס8סוממ

 ןכקי ק * [.ל

0/0 



6% + 

 ככס וס ףרכפירפמיפל קרכקה .וננולכמ
 36 -וקסמוכו סועבטס \ ןמ סמו(מ-טכט וכ יט 05
 ד:קכ6ס ותוסבו "וכו יקכ6 כ 306-:ימסג יכלב 3
 כיסו סבס ורכל לוק = וכו םימגעס ןיע ךופסכ סקופ
 "ותפועסו ופו6ק \ע לםוימס וכטס ןכו%ס יכ וכל ולוס
 'קפכק וכלכפ סטיבססו יסודקס דכיקוכמ לכ ומסרפויכש

 >>(תעדכ 65 -760 ללוסמסו סבוטמס 6וס = * קכמ(כס
 תויבכס .תויפרכ .ופנסק %ע ללקטסכ יופרט סירמופס
 בופכס לע. סקירבד וכטסו וסדכעכ.ךכ רספו תויתפוזא
 , רלכומסל6רקס סכסו זנו עד יככ קוממס סת[ו כ 2
 "פע לופת וז ס5מס וכיכק 691 ועדי 05 וסלנכ יפכ בוקבב
 -ןטוס סלע ךוקוליעברככו *  פיקפוטס סעידיס ומ
 < = מכס ילעב "שקט לכ6 טיפל קכס ססו ספ ולמ6 לע וש
 פעידיב 76 סיקסעפמ ססס סיטנלטיכ . *סירכדש
 בוזעכו רומפכ ססול6.סו רבד ן6ככ םחיי כ לעו תיכויעפ
 לוו קיס סוכ סכומ6 ךרד סופו = "וכו סישרקס קייל
 :ופל סלעמל לכוס תויענטכ סריקסס .ךרלמ סעו%כ
 -סמ לכ תומס %ע | דומצל ספ 6 סליקסס ךרדחש
 תויתמ6 ובפ סברה יכ סכומ6ק ךרדמ וילע וכדמעמ
 לע = + קרס( ךקדכ רוריכס ו)כס לו סו ךרדכ וררכתב
 'ס תוכלפו 'פ דוככ ספ יכ ג ןמיס ףוס יציברכ לכו ןכ
 ותלונסל ס0רכס דוככק לע .סכיפ6כו סכעכ ורק
 סייעבטק סיטפפמל 150שוי סימעפלס ווק סע ויריסב)
 לע 056 -תוכלמסו דובכס סרי 650: תמסכ ך6 8
 וכ םורוקיפ6פ רלכתי ססכ רמ6 וומיככו ותלוגסו וירי
 ימצמ יקלסכ סעידיו תמייק תוכלמו סלסזמ יק56ל טז
 128 טסרופמס רק6מס .תעדי לככו = * כע'וכו סירוכימ
 'ידוססכ ןקרפ'ס ממ ו6יבס סול סוכ לעכו ףוסונפס
 'ופסומסמ סל זכופ6רק תולכטומסמ סש םיכקכ תיתפומפ
 סמדכסק יתמוטס סזויישוכסמכסמ סלו תויכויסכסמ 6
 סייעבטֶס יתפוטסו תוכוס6ר תולכטוקסי3פ סיאככ סלב
 סעודי סמכמט כס םסכ יקפס ןילו ופסומס 3ע סוווככ
 לע ף6 תוכויסנס לע סייומכה סיתפומק ןכו *םרכממ

 פוסס דיפסמ רק6סככ .קפסל ןי6 תרקסכ סקכסטיפ |
 ר6 סילסוריט וכסעיליס תוכסומס ןכו = * סתופינמ ע
 סתויק טופספ םוחכ וקגיטכ 65 05 ף0ו סלועב קכטוימ
 םיפכ6מ סקפמ. סכסמכמ סמל סזו סוכנטס ו36כ תמ6
 "פס קוכ לעכ ירכדמ בע * ללכ סקיפע קוק ןי6ו סיכל
 לע תמשס תויס סעס .סקונ וכדמלו = * סכוסלכו סבכב
 סיבר סיכלד לע סס וקעידייכפו6 סוקמ לכמ 706 ךרד
 וככ 6 דול רמפק סכסו * סלכ 0 לוככת סעודי תלמג
 סופלקס תיי6ל קפקול וכממ 7ס6 וגו ךיבק יקל קת על
 = ןכו סכורב סידי סיקפס תק תעדל ךילכט מלל

 5 רמאמ 7
 ייפבטכרווככס לוק

 :אשושימח
 לג .סיכפ ססל רוכסמ וככו6

 כ

 רוכ סוקמס 6

4 .- 

 רח כט יכ'תעד פערב
 סתוכ סט וכתורטפ;יפכ ופופ קפדג סוקמל סיס
 ץכ .' תוכוטסרס פולכטומס דכמ רדעכ תמחק סזב וכל
 כל ט6 * םוכפעכו תויכויסכ .תוטחומ עוקלקסב ןככפס
 פסכנק סודקה למעמס ססרכ ןיעכ .ןיע יכ ופסוקש

 .פוק תפ ךטיזטה םיטפק .ןמרדפמ לוע ןי6 טיקנ(ה
 | וסט יכ תגדל תיסרק סק6 ןכסתלו .תטרפ 1רק0כ

| 

 .ותעמס וילבלו לודגק 6. 5 ךללק ץרק לעו ךרסימ
 וירחש וערזכ'קבוו ךותוכ6 0 בק יכ קחתו 60 ךותמ

 סילוק טיוב מוהל .םולכממ  לודבק וקכב ךסיכויו <
 סבב סנר6 קל ל קב ךסיכסכ .ךיכפט ךממ םימוכעו

71 / 

 וקטס 6וק'כ יכ ךככ + תוכססו סויה תעדיו סוססויכ
 תייטוס קילר שיק וז סיפר כוקכס תועמשמ יפלו י'וגו
 ףעדיו וכיכס ובטמס קס דמטעכ סקונוע 15 רט6מ |

 קטקט פנקו - "וגו כעימ וירכד דיבמ סברקכ'ס םי יב
 ף9ככתק ץרסי לסק וכ רמ65 קכ ים ןומקרב רכסס ירבד |

 ספכקס ןכ לקו ססממוע .פופרכ ףוקס דוג
 "וכויסכק ןטפסמל ס6\ * כע ןיעק לרעב סט קכסו
 סכת% תוטנ/רוכעכל יכ ורתי'פ בוקכה רפא כס מפ
 מכתש תוטע רוכעבל ןוככס ורוליכט *'וגוסיק55ס ב
 -ופרוכ קווק36 תופרמ לע סכטוס .תוכמקב ןויסכ עב
 וי .ךמספ וקזו רכתו ותתומס רוכיכ לע ודמעק ססמש
 יקעלכו = < * ובו סכיכפ .3ע ופסכו סיסק רוכעכו
 לע סיכפ מככב ספוק .עוכטסע ססל :ךפטכס :ןויסכה
 סטיכעסלו סריכטקל סקס ןכוטס 'ק ת6 עד לל55:סלב
 וקנו ססו סכילמת ססיכוע יכ תעסכ לוד ןויסכ נקט
 כ ןמימוכסב רכוש .ומכו ל6רפי. לוכבפ לעמ 'ס לדני

 50 סכופב התל סלמונו ססכועט ספונט סדעס ורמ|
 ןומישב 6 וסכ רס6 סיריטע .סכ דוע < *'וכו קכוכפס
 וכיקוכס וטכ תוכויסכ רטע(:ס קרפ תוכ)(כתס רמפטכ

 סיוועפ רטע קז יפו6 וסכיו רמק
 6 י ילוקכ ועמס לו
 לע סדיקעסל) סקיתפוע ידוטע קוס ןעמל קס ילכל
 וסב ולככד סדק רככו *  תויכויסכס קומקקסס יכד6
 "מרווה םיכבל קסכומ ןמיס תובל עריקטסמ יכ סכוס
 "וככוקמק וכממכס ןיכע סיס סז סכסו י תכמ(כס טקלכק
 וקפיו תופוקומכו ספ ר(בקכס וכ תוטסומכ ססכ וז רש6
 תקימ6 סיכוס סט יכ ס6לסו לכ ןמיסמ יטילטכ טרפכו
 ורוכ קור ןיע ךמע סלעמל סע לכתססו * וכתלכק
 ףיב6 6וס 630 רנו ק6ז ונטגמ "סלק ורמסכ סזק ןיכעס
 - סל לכ ןס רבו ךל ולקשיו ךיכקז ךדגינ ךיכ6 לס רנו ךכק
 - לויכ לע ןתכע יפכ6 ןותודע סקו רכס לס וקלכ יטפסמ

 - כו !יכקמ וכ בע ךומספ זנו ךוכ6 יקל ה עד רת5 =
 יי צניפ

 ל : +

 ל

 ."קולדפטמ סנופ עיצס ןכו



 אכ ןמיפ | ישמח | רמאמ "  תרוהי לוק
 ךיכ6 360 ךרל .?ע ויכקזו ריב 5 לע ךומס) ורז6 3 2

 לומ6כ קוכטמכס 5ע תדסוימס סעילוס (יסו ובו ךלניו |
 56 ךווכ "וכו סקכ סקכל לט6 "וכו .ןימ/סל ררמ6כש
 תעל5 סעשלס סק6 ןכקת(ו"פמ םילכוכס סיכופסס \
 עפ דפ קל ךסיכסל וגו ךיקוכ6 ת בסל יכ קת וו <
 ץוס סלוסיו 036 לכ לקעו רבו סויס תעָיו ו 0%

 סיכמשכס וכקוב6 סקקימל 'ע ולקע א

 קלרק סע בורכ סימסרופמ סילכל ססו "ומ לפס ₪6

 "רכס! תועטו סמכסס סתומכ %פ ובעת %5 56 ךלמ |
 53 רט םיק16 כמ 'שוק סז ומכורלמ(ב סל ימללב |
 וכפמ ספלוכע תעיכע ןיספ לורכ רכלס יסוכו סיעמו |

 נקש סל פריס סמוי 15 יכ סקפימ?כ סעיריס רלעמ
 לכ6 * ופופ לוכעפ .סטרוס טז ליכסכ 05 ך6וטס פוט -

 שלו וערו 5יכ ער 0לו בוט 65 ססמ ף5רת ץ\ם וכייכפ
 חכס לנמ ס?יכ ועלי ל כיטיססנ סממעמ ותיסס <

 סקלונע קתעיכמ סכסו *סוכב 5עמ סוכנק סקל עפיסס
 .ער ו כוט 63 ןויסכס ךכלכ סלק ושר 05 רט( סתיס

 וכלכזמ ומכ ססוכמו ןוסב ןפוכ ךכ6 %0לםי לוכ סכמ6 =
 ןכל סיקל6ס וס 'פ ס% סקיכפ ןיכ םיכויו ןויסכס (בינ
 ופו6 קעלס ץיס לטו וולט וכלי 3עכס ס[ו וירק6
 'ליקעס לעכ סרוס לככו * רומסוככל וירבדכ דול ופרס
 סמ ןיייעי ופקתו ןויסכס כ לולב קמפ מ רטט 3035

 רפ6 טוקיש %שנ יכ רצס 5טרקעטש עומסל כולו "
 וס 'ס יכ ךככ5 36 .תוכשלו סויק קעדוו בייקכס ריכז <
 סכומסס תפכוקמס סעיליס לע טנוכס * ץנויכו סי
 < 3זרשי ןומס לכ סע ילכט לכולמכ ןויטכסו םופס לפ
 נסו .תיתפומס סעידיק סלכ לכפ לוכסי ךישו רכלו "
 קש על ךרקקב יכ רינערכסכלס סוס כותכס טפסמ ס5 > .

 בע וכ עד דל ךיקנפ פ6 עד למ כו ךיכ6 יו
 וקסנטס תוקכד 'סקכ סמרפקכס תוכל דכמ ותעידל
 כוסו .* קפוקסו סליקסקנקעולי לע לכ סכוכק טתיסיקל
 יפכס ןוסל לעופי ךיש ךכ רקכל שוק פעכ ךילז כול
 ורכד לע רירכל והשתי ךשיסו רפס לס ררו/יב יפ לע
 %ע ךומסל ריסזפס רלמ6 יכ סכוופפ וכיעסכסו *כותכס

 ידע ךיכ6 יקפ6 למפ3 כוקככ םלופמק ןמ וכ'ל וילקזו ויבש =
 ךינקוו ךיכ6 ועלי רש< קופקק קפ על םולופס סיס'ש
 ךיכקזו ךוכש .כחס לכזפ סמ סז ועל סיסיו קנכקס ךללכ
 טורופס סכמפ וכ *  כוקככ רכזומס ךוכ6 ןופפ 5 לפול

 = וכמיס ססוכ יתעל ישו סיכפמ יל( סבמונמ?וס סיס =
 רט6מ) בותככ .טרופמ ןורכו ןופ לכ נכס ןוככס טדי <

 וקופמסמ .55כמ ךסמכ פוס קכ ךסקחח 7" =
 רפכ6 וכומע וכ"לכמס ךיכ6 יק6 == | =

 47 תומס פ .ןכמכס לכלב טקש"
, 

 | ו : 5 '

 הצר
 325 ךיעוב( יקנ( ומכ טטפס ךרד לע ךיכש יק6 יככ6
 םפכ יכ ךיפופ6ק 36 לכ יקל םיכר סוקמכ דיסי ריכזו
 :צקוכפו רכש קו * ךיכש יק56 לוד ןכו כ6 ₪7 וקו
 על ןכו י בע * וקוכ6 יק36 וסכמפורפו יכ6 וקכ6
 פק6 וכ וירכל קכבק ךרלב סעת ןכלרסס 36 עבר
 יקל וכ רעש שלו זו סמ כקכ סילכזכס לס סירבלס
 וריכזק .כסשו ס ספג קורקפ לסק ?וס יכ ססרכמ ךיב6
 ןוסבכ לכתסמ טפו * כע* תובלס רלסו 3 ףרינ\ סטכ
 סימל ןכמלס ןווכ ספי 05 יכ סכמ6כ עלת וס עבלרס
 מיכותכ סס סוס .ל6קס לע סקס וירבד סכס יכ ולוסיכ
 וכ םריפ ךיכ< יקל ריכזסס לק6 * יקל ירככס למסוו

 פה וס יכ טסרכ6מ לקו כקנעיו ןקסכי ססרכ6 סק
 ריס ויק6 סו ויכס יכ סט קכומ סוככל ס ססכ (ולקל
 ורמפ יכ במרס כסס ס?רכס ופלו = |ע וכו [פ סילנוע
 ךיכ6 .יקנ63 בופכס לקסס סמל וכ ןווכ ססרכ'מ לקס
 ךיכס יקנ(כ לכס קל וירכד סופמסמ סז ןיסו דיי ןוספ
 רכממ לו 'סרב<מ .30סו סתוש טרפ ןב רמו קוב( לכ
 סימדוקס וכ%ס ויססוכע ילנוע טנסקמיכ ס)עמו
 ירק פתמס ונשק רכז 55 055 וקעט ךיטמס לככו * וול
 קלעכ סיפנככ .סלכ ויס סע סרמעו קס יו) כקעול
 עדתו יוילכל ךותק ספנכ רפוכמ סלרתס ומכו ךיכ6
 בתכ 'ונו יבש יק55 וקומפו ינל טז לקס 556ירסס ך5
 וקל סעטסו יכל יס3ש קז לקפ לוכעב קלסי סֶז 569
 פושוכל וכופיב ןיכ ןוס סלו * כע כסעוו קסכי ססרכס
 סתיק תרק6 6קסכ לוו * ץמיכ לכ וליפש ןכ/רס
 ךיידפ וש יכ טקומל ולסקיס ץיסו עבץלס ןוסלכ ותס
 סככ *וככייכע 59 פוסב כוסו  תוזןר ויכיעט סמ 5%
 ןויסכ תעילי עד .* רכסס :קעל לע סוס כוקכס רעושו
 ססכ וכ פקעיו ןקסכי ססלכל סלע תוכ6 לקל6 6
 סרוקס ומכו דימתוקסנטס םוקכל סמסלפתמ סליכסבו
 ורמסכ סיסל רסס סיסס רוסיכ 556 ג ים יעיכרכ סו לפ
 יכת)ס סכיתובש יק56 ררמסכ קול סמודס סמ ול ךלסו
 סימטלופמס כקעי יקעו קקנויקל< ססלכ6 יקל סכי6
 וס יט טס סב * כ = ימת סלע יק5%ק ןיכעס ףכומסב
 וכ6ס 561מר סירכעס יקל6 ו9רמ05 ףיסוסו ורמסכ
 טסו * בע וכו לוככבו סקובכב סידע ססל ודיעס לש6
 סמוסמ לכ קש סושול רכקכ[מ ןיפיכרכל ןיכמ רז רמפפ
 סקופ = * תוכסק ןקסגססמ לכזמ סזס ןויסכסמ וכיכיעב
 ךלניו ךיכ5 360 דע ויכש לע סוכ ךומסל ריסוקש רמ6
 סיכומק'לס יוס תכמזכס סקלכק יש יכ ךל ולמי ךיכקז

 טכסו ןיעס סלרקכ .תכסמכס סלכקס ויספ ולופי
 ןוופס כג לספ[ו * ןויסכ יפעבו סיעדוי וכלכ סימכס 5
 קפכ דמפמפ טס ויס ל6רמי יפו 56 ויכקזו ולמזב
 וקמק + ָךֶנ 5 נע |
| 



 אמ | .תדוהי .לוק <
 5קקיו ( כץ סל ) = סט .בזקכס קלויט ועכ וכלה ןח
 רבו רקפקעס וכפו םיטכמס ירש 56רםי ילפ לכ ק0 רוד
 וכוזח טדקכ ןס * 16 עד וכ סמלט סתקו למ6ב טמ+
 סולמ ול סימקומ סיכרע וסורקשי רסק רכס למ וכייז לכ
 תוככלס בוס לעכ סנ סכט יב * לס כותבס  לופיכב
 סיכייס וכ6ס8 קעדל ך6 לו בתכ 'ג'פ לויס לטמ
 ומ לכ כ רטוש *  05 09 ןויעס ךרדכ דופיס לע לוקס
 סיכויכעס מופ סמודסו סוס ןיכטס 5ע רוקס) לכויפ
 וממ וילע רוקסל בויס תינכסס קרכסס ךרדב סילפמומש
 ירמ(קס וטלרב ורכז סדקס ומכ "וכו ופרכס סכו ופנסה
 סקפוסע דוד למסו סט כתב וורבדל סיכפ ריכסומב)
 סוטוכ סזלו * זנו וקלכעו ךוכש יקל6 6 ע7 יככ סקלש
 לדובפמס .ענקכס קרפ (וס 5 .פ יסילטב סרועס ילבד

 רק סדוכעה ןמ ןיטס .סוכ ליסקסל |69 סכמ5
 סמ יפכויטעמו סמק ניסת רססכ טוסו .ילכסס רוטס <

 57קטתו 16 לסמסל .ףוקפפ ןכ ירק לכמק וסלכטיש
 לכטס 6וסו וכיכו ךכוכ למ קוכדס קוסקו ול בלקתספ <

 וכססו סויס תעדיו רקסז נו תעדל יפרס סקס רמ8
 סלסכ סכסו סיקל6ס וס 'ס יכ ועד למס ובו ךכל 6
 טולע וכורועק ר86 סכוכסלס סלוכעה תו וכ קרוחש
 "כ תל סכק5ל 050 .סנטסס לק ל היספ 6 פק טוב
 וכרפיב סכסו סכטפכ לככו םכטכל:לככ והכעלו סכיל6
 םכהפמ 96: הנשסס יפכ ליה סכקקס יכ עובר סימעמ
 ורמלו סילע 35 ודיעס רככ רפ6 שיסס קלוכעה סי
 וקכססמ לכ סל סיטיס ינכ6.יסו בככמ קדוכע וז
 וכמת סזלו מכס ופב.סכ דדוכתסלו ןוס6רס לכסומב
 סיכומעס יכסכ ד6מ וכיסוסו וככ סמלפסונפ סע לול
 ותדוכננכ לפסל וקבססכ לכפטקל.רמול סגול סל
 ךיב6- יקנפ ת6 טד ככ סמפט סתסו.כמש קנפקק ל6
 על .ךסיכזו וככזעפ סלו .ךל כמי וכטקבת 05 וקדכנ
 לע 5. פוילכסס .תוגטקס לע וס סלועל לסוס
 סכמ6ו סעד 6רקפ 65 וימויטדב סכטסמס יכ קווכווקלמ
 < סכוכס יכ רלכקס סכס * סכחול לע סנועס שרקק
 ונוס סלט תויס סעו * כע וסו.וול רסמסל יס קנפסמ
 תגטקכ םויכוימק תובפסב סוניפמס ס5 יכ סעד 3לכמ
 ווכבד זחויס ומכו (כויכו .סיל6קו סמב לעכ .פי תריס
 וסמ6ב רכס כ פו56 ןווסט קמ וקו .ם פ ןושסרב

 ופכ וכוש ויפב לוכוו פסו וסוימדכ רמו חוסס רבדס יב |

 ומכ ומויִמַד וסלכט יודב רבד וס לכ6 /39כ (כמכל
 ןוט(רב וברוס לכו * כע סילסתס לע ומלבדב וכלץיבש

 קס סספ שי .סיכייעקס סותעןס ןמ סילכקמספ 'ול
 וקילס וכ יל ספות ומ. עד 05 3000 יקב
 לכמוב סוכויעלש תפס 0 ופלוככ קוק ןכוקסרמומ

%) 
, 3 22 
 60 א 1 0

 אב = - .ןמיס .ישימח | רמאמ
 \60 יל. ןכ ט6 .קוננכתס ו .קרפס .ףימכ רמלכ סט
 מס ןוינגס ןע רעקמ סיק סקכייעוס תמסמס ןע לכי
 "ומטנק קקחרס לע קפומ ?יבי לס ימ רפוכל כוססס 3

 -(ז ב וכו סקס ןשי 60 ימ רפוכל בוסס6
 %0 ותטפמ 136 קטר .5וסס כוקכש טפסמ תו סב 6
 ףומסס סז סכקו תוככלס תכומ לעכ לוכבל ןעסכו רכס
 ם6רכ ופרכע לט6 סתעל קוס עוגמ (כוי לטוס ץוק
 דרו רפ "קב טסירסס (כוי עב רט קכס סנו * כמפמס
 "יככוקכ ס קמעס וולס רובעכ סכס ךוק56ס יככל לע
 סימכס סז 169 לכסמ קעדל תוסלק קק5 ססמ 6
 רכדכ דוע ףוסוס סג סיכטקו סילולג סימכמ כיסו
 יממה מ וילפ6 ןכ לע'ס לוק ועמסס יכוס רס דמעמ
 .תעדס וכ סכורססכ רטלו ךרסימ ולוק ת6 ךעימפש
 וכ םוישרב דפ ררבתימ דע ןבל 56 7 כיסיט סרומבש
 ףכבל 36 עוכשהו םויס תעדוז רמ6 ןכ לע ולכל סוס ₪
 בלב 6וס תטדסז וסדכעו ךוכס יק56 6 עד דוד רמו
 ףיטוסו וככ6 .לוכשעל ריכזס סבסו = * פס ת6רוסכ 5
 ןכו = -* כע ליכסמ ומיפסו ליכסמס ןיכ'ס ךיפכוס 6
 זמכפ .ןקפל בויס סדקו לזו 6פ 6כומ לופו כפסב בתכ
 עלו 15 וימצק ןוכסלז לכס רכט :ס תונמ ליכסלו
 " ךעדמו ךוכרד ק6 סכ יכעידוס ססמ רקס סככו וסרוכ
 סוקתס סמכק ווי ופמכקכ סכס ללטתי ל רמו ץיככסו

 בוקסו יקו6 עודיז 29 6-ש שז סייפ1 תק 6
 פד דוד רקלו ךכבל 36 תוכסקו סויס םעדי) סרותב

 יסלאס (רככ סז רובעב יכ 20% וסלכעו ךיכס יקל6
 וקמפכ וז עס ךל ך5 כ סדיקעס לעכ ךסןכ סזלו * כע
 סיטקה סכי< סייק3לק סיפולדס לככ סלותס יקפוממ
 "ימברומס יתפומסו וקופס ויס סמ לכ6 'ייטוכללולכמ
 סמעס סמויסב טרנקס ססכ סמסכפקכ 00 סוסוקב
 ונקוכ .סיכילב .קסכ קזפ סכסו ל5רש לכ יביפל סמ
 1קפַכ קס( ןופ וכימתסו תפדס רפויכ סכומ6ק קוזק
 ביסט סמימק 'ס תרוק ררוטמס רמפ ןכ לט יכ םקעו
 רעקסלו ומע םימפ יססו 'וכ ךרד ימומת ורס6 וכ טפכ
 סכוככו קבוט %וסט יפעל תק סכזמ(כ סבסו ימנעמי

 ללכ סכ (ףקפססל ולכויס סג סולק ופל סיקלס יביעב
 סריקסק לקל סלכס קכומלס קמ6ב סכס * סיפנ6ס

 סמלמ לתויסו סקו> .לתווס .6יס קכורסס תקלה
 סוכלמס טלר מקס ומכ קס סילירמס'ש תלקויטסו

 .ירקכעו ךובש יקש 6 פד יככ טקלט תלו סע ובבמ
 "ה סרגל קובל לכ יכ סנפק ספכבו סמ
 וס בכ תק תעדס עוול
 רוט ףסכו < 3 * סנס

 ירו דוככ פעל



 רמאמ | הדוהי לוק |
 ו רעמ לעב וס ויש םנכס וטפממ 1
 וכמתכ 'סש דמוע סו סכס יכ גיס יעיברב סלעל וכורכז
 וקרפב וקכיכ רכרס ןמ ץינמ ולכס וכולסמ יגסמ
 כוס יכ .סויק חכומכ וכימי סט קעטכ רמ6'כ קקכ מטס
 וקוסמ תעידיכ םולרלו רוקקל 56לםי רכ לכ לע מטיל
 ילקו סל6ס .תולטפזכט סקוקס ליס לכל וורקתו תי
 תויזרס 158 לכ לטכפ רכקל יתי(רסיפלו 3[ו\ בקכ ןב
 ומ לקס סכס * סתוש לטכ(ו וילבל ריכו% * סכ (כויכמ
 תוקמכ ללכ רכד .סופ פפרל ד סוטכ לטפל יזם ורעב
 לוד .תוכקכ סופרקס תויסר כוזעכו ומוסל סז רמ6 רק6ו
 .ןופו דע 'וכו ךיכ6 יקל ק5 ד וכב סלט סקסו וככפ
 סליסמב רמוס מ0ו " לכע סולרותט לו סווקתס ךירכ
 6 לכפ לכ סיחד סכי6 וופ ותקכס תפעמ דוככמ
 6 עד םרפמ וסט הפר וכוטל תלסתמ וכ תויסרס
 יקל ןיכעכ ךיקוכ6 ךל ורקלט סמ לע ךומסךיכל 6
 קטקיספקת | * תויסוק הקכ ספקי טוריפק וו * ךיכ6
 רטפסו *  ךיכקוו ךיכ6 טרפמ (וסו ךיכש למ כוקכספ
 רלמ(ש סמ ופכ ךיכ6ךל רמשט סמ 5ע ךומס סרפמ ?וסט
 ךוווס על םרפמ 6וקס ס?רכפ שקי ןוילעו *ויתכ 5
 סב < *סכומסס 5ע םרפתומ יסעילי ןוטפ וכימ כו
 05 רסשו סועדי 63 רס6מ ללכ סו(ר 6יכס 65 קז יפלש
 עד ספ לועו = * סכיעס ספוריפ ןי6ר96 ירסַט סתעדו
 ךומס ךיכס יק56 6 עד םוריִכ סיסי ןכ סמ ךןומס ופוריפ
 15 סיס 63 *  סירכלס 1305 סכוכס ןישו ךיכמ 5 6
 רטוריפ סיסיו קולכ ךיכ6רמסס סמ לע טד 03% ןכ רו
 סיסט רמומ ןיס סב - קומכ ךיכ6 רטט סע 52:ךוקס 6
 קדכי שורופס סז סעפ קזיק סעס ןמ(ק עד םרפמ
 ךיב6 יקפפכ ןמ6ס וסוריפ סיסיו ךיכס יקל קת%פד 6
 וק56 ת6 65  ךיכ6 יקב רמו 13 סיסט קטקי ןיידע

 . כ סישר [יכמ וכו כג :טוריפס קז סעס דועו *ךומ6 "
 םפוריפ ןו6 136 ירסט סתעדו 65 לטו סועדי 63 רסק
 6 חגכ 06 על .םרכמ שוסס רמומ 61 < "טכמ6ס ןוטפ
 6 בוט סט ספור 65 וטוריפט סי6ר שיכסט סקעדל
 בקויסו 06 רקשיט עד יווכסו לע לופי'סל ןכס0ט עד
 06 י םלת העידי וסב עד טלפמ'סוסס רעלכפ כוט
 קמינס סעודי סעידיס .תסז סוריפ ןיפס רמוס סמ

 "מ סעידי לוס סכוכס 90 קולכע סרוקס ךרד ותקמלמ |
 'סתוסותפבטקס עדו ןימפתס וסו ספכקו סכוע6 ךלד =

 'מ6ם מכ סז קלוזו וילזעי טל םייקטו ךיפוכ(כ סקפל
 סודו רק () וזכ סעידוס סול ספקי ןיידעמ 0566

 (וסס לכלס .קקקס קעודי סיס רבדב סש" |
 "סונגדי 65 ןכו :תזקכעס לע .סלועס ח |

 'וכקמס עידי לכ6עלו [ ןכןס

 שו

 5 אפ | ןמיפ ושימח
 מלכה וכ סלכס (רקת לכ6 סעידי 6לקע 05 רכדסמ
 >< ערפל לדנכ וס ססכמ וירקמכ יטרפס ריכסל ץיס
 תוונגעס'עודי טיס רכרכ סעידי לכט עודי ןכ סו ר6
 < שכב ועלו 05 סועדי 65 םוריפ כו = * פוקס רכלסמ
 69 לכ סתעלי 69706 סולקק סיקכש ןכו סיקנ טתויס
 טקכ סועלוי זיק .ס0ו סיק36 סקויק טקכ .סקעדי
 סטיק( טתווס (וסו סקקמל סיעדוי ויס סיקל6 ,טתויס
 ךיזפ ופל סועדו 5 סטיק ןוככס וקו טרפל לכ לועו
 יק קעודוס יכ .תושיכמס ירדעכ סקויסמ סעיד'ססכ
 קעודמק קוק לכ6 תוקמו קוסיפמ ול םיס 03מכס רכדל
 סעודי דכ ןיש ןכלו .קוסמרל וש תופיכמ 5 ןיט סל
 ישועו | * רסוכמ סזו סקעדי 65 רט( סילק טוקלל ןכו
 סועדי 6 םרפסו ול סדוס ומופספ רמולו רכס סטק6
 לרק על לו כוט 05 סטמ ועדי 30 קרסק עילי
 וכ טס תוקמקק תעידימ סע לק (יק קוס סעודיס
 :םקכ קויס ססכ יעדוי ריס ער ו6 כוט סקמ "סור ויס סל
 .פד ךיכש יקל תפ עד ומסכ6 סג'מזכ כל תוקנש סז 6
 :פדת תוספלו תעדל לכותט סמ לכ רכש סעידי סו יל
 ךושרכ סמ סעידי וז ירסו עררק בוט וכממ כט וכממ
 סזס רוקג תוטלסכ רסעדיט 15 סוכמ סיקמ סירוס וכל
 ירכדמ ןאכ דפ רפבתוטוטכו רנקעדל 03 ףוסיעכמכ
 יטנלסמ (וס סמכ ה( | *םדסס 'ס רעש לעכ לע
 ךי6 סירבלכ וכירכ סתול קוועל וולכד רופיכ יכרדב
 מ ופל .וסלוסיכ סמ ססילע הקרז רככ יכ רט סקל
 תוסרוכו  *ויקונטסל .םוקמ וכ לישפס ימכ דע וככסקש
 .ומכ על רבסס'ופס סמ וקדקדב וידולק עמ לע יתפפכ
 :פוזכ וקלכס ןוסלס רכט ויכיסיתל תוסקספ שקכו ךוממ
 "כושל וכס סכמסב וכ בפ קס 6לו 1פרכס יפל סכוכס נע
 " כסס סדק לע דקל לכ רעוטי יל 707 ןיכע לע סילוק
 ךיב6 יקל6 תק עד סירב וכקויס סע וכ דחפ ככקו
 וקעד .תכיןומ 0 וכ סז ןיסט קלכק ךרדכ וקעידי נע
 קושי ופסל קס ןוטכסט רכיוכע וס * קוכ6 תפכק לע
 65 סופו .ןווכמק וכייכע דכמ קל וסקס ןפולכ וריכסכ

 437 ךומסכ קז מ ולוטקכ סז לט ולוטק סיקיס בייוקי
 * ךיבס יקל תש לע סכימס וסל פופוס בייוסי 55 ןככו
 פכלק קודו לע סג .לפוכ סעודיס ןוכע תויסכ ןכו
 ורמ6 ר6כפי ךרלס סז 3עו * וכרכזטרמס ןויסכס ךרדב
 וקופקפל סוקמ םפ ןיז תעלו לכ לטו סזעלי 05 סטיק
 וקועט טרט יכ ללכסו *  סכיעס ססוריפ ןיס ומ רמלכ
 ויכלדו ןופלק .עבוכ ונוסכמ .יתלכ רכט וס 030 כב
 סל ויכרדמ וכוס ירחשו ''ס יפ מע םסיעסמל ססיץמולכ
 סיגוט סיכפ לע רמפפ סעודי יכ תעד = 5!כ3 וסכב
 סעידי קטידיס קפז םוריפ ןופט רק\6 וסט 90 ורסלב

 סלע 5  ָָב 5
 ,עיל ווייט "ישי



 תדוהי לוק
 סכומ6 ךלד סע סעודי יס סכוכס 656 "וכו לעילש
 יכ סכ ןוכסי 65 ןינעכ סיכוכמ וינס ןידע וכו טבק
 סידי טרקת 65 וזכ סעידו יכ סזל ספקי ץוילעס למ
 סילכדכ וכוקפ סלע לככמ סמ דכלמו\בו סרכס קר וכו
 ועבעב סוס ירק * סימדוקה
 ןכ רחאו בב "יש | רעול וסירכס תעס עבט

 .נמ בב ןמיס ישמח למאמ
 "מ יטולטכ 36 .תטנוד ויפט סי(נויס סורכדס סי(כ
 .טנוכסס וללכ נועל (וסס דיסקס לע ורקסכ כז
 קוקי ס6ש חככ וקע .סירכספמ | סיכ(ל:סו וע
 וקולכקז קכיכס) סייוסרס תועוקמב יסיו קודיסקב

 ..ןיעפ ןוע ספו6 ספריו לכפב
 סט סרוק סז ןיעעו יכע'כ>  רבחה ןינעמ היה

 סמכ 'פ 36 לע ךכ רס= |
 ךפע גומש סיסו ל ןיקימדמ
 קנד+סמסס  .תועופי ןסוק
 תכומ6  *ולכוש 6יס ס פסר*
 וליפסו כז סיעלו רדס ספ
 6 וככו6 יס ₪ ק(כו יכש

 03 65 יס יס קרו 9כי6
 קי = ופיפסט זזכ .ונרמ
 סיללסס 552 | סייקיז
 סטו ס6 סרופס לכ וג נוכש
 סלמולמ סיסב6 וכמ סז
 סתוש ספציס דע סופכ וכיש
 סבו  סכמ | תעוליכ
 קוקפל זיר6קש תכק קעידיצ
 ו6 סימכתסמ סנכק תניד*
 יכע סקובכסו סרועס ירפסזפ
 בסעמ דע סוכ (\כ  ירקפ

 תפצצל סיכסקרש
 רזוכ ךרמל רחיו םלשוהי תכרל רזוכ ץראמ
 קרמ ול רמאיו הז לע ומע רבדו ותדירפ לע
 הניכשהו ןענכ ץראבו םרשודיב םווה שקבת
 תגשומ םיקלאה .רא קדבהוקהוסהמ תרדעב
 המלו קזחה ףסוכהו רוהטה בב םוקמ דכב
 םימיהו תורברמה תנכסב ךמעע סינכת

 : תופדחתמה  תומוקצהו

 תיארנה הניכשה רבחה רמא נכ "₪
 "שא איה ןיעב ןיע

 ותא א'בנל םא יכ תילגנ הנניא יכ הרדעב
 ונחנא רשא איחו דחוימה וקמב הצרנ ןומהב
 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ ורמאב הר םיפצמ
 ונימיע הניזחתו ונתלפתב ונרמצבו * ןויצ
 איה ינהורה רתפנה ניכשה ךא ןויצל ךבושב

 סע

 סל ךוטס ללפתיו עוסכ כיס
 .ןועכ ןיע סכיכשס תולרסל
 .ומיכיע סכוטפז ורק6כ רכז
 = ,סנסז " כע\וכו ןויכל ךכופכ
 :תלנקסכו יסרכס סכניכטס
 סניכעס ןק ןס ₪ רכופ
 ?סמט רכופ 5עפבו כב

 לוע טז סכס יקרסיכ רככז |
 | ןש סינסמ וכולקכ רחש
 .שופרבש סביבטס לע וכולסס
 ;.םכיכפס 5ע יכרסס ןע ץיכמו
 טס קוספסו | * קרתסכס
 :(לוקכפכ 6כש'ָר וסרד וסכע
 , טתוכש וז, סכיכפק ןיחש
 ;.לעוע סז סכס 'טסכס יברעמ
 =< 261 לעז | + ןכינקכ רחל
 ,;סוקמ לכעס יככ'פ לז ורמש

 רסק יס סג סלרקסמ לע
 6'זוקס סכמ6 = *וילכד רכסס ירכד ל\כבו סעדו
 יכסט סכיט סע יתעקז 65 רכסק לע קטקסט קנולז
 ןויסכס ךרדכ וסעדיס ךיכ6 יק36 ק0 עד םרפירכסט סב
 יע פועפסב .ערוי לזו ובממ ספרבס סכועסו לועס דכמ
 ..לש דומעב סענכק פלפלעב יב פוכ6 קלכקב סכ טס
 ותוקטכ סעילי סכקב וב 55 יבויסכס סזס ךכלק 5
 ספ ביפר: ימ לו 6 לכב דל קרוי 65 ימו לומשכ קיפ
 תיפ6רמ יפב סיק36 סמ רטפ ת6 יב לגכסו " ושל ךילש
 וב םוסלל רבד5רומז6 וקו( סעיריס יכפו6 לע לבל
 קוקפסס י5ג ילכטמ לכ ןככו קעקב סיכח סיקז סרו
 פז סעעס סכיכ *  סיכפב סבירכ וז יאו "ורכע וילעמ
 3םורופס עעוכפס וכממס סמ יכ ידס יעע ןכ רוע יח6
 ספ וילכד תקיתסכ עעוכפי ויבש * 6*יס ןופ6רב רבס
 :ומסכל רעל וכלמ 6 ביטסב 15 ןופ6ר לכד סיס ספ יכ
 יכב ת6 6ינוןס בקעיו קקכ ססלכ6 יקל(ב סיבימ6מ
 - ןיכ סשכפו רוקו "ובו סיקפועבו קוקוסכ סילבממ 30לםי
 רלסב ותל קקב ורופס ףוס [עגו סקיקפ ןיעמ סמיתקב

 (: וקיפ6רט רבד .תירק6 כוט סייל ןוככ
 "לכו קיקרכס סגיכשס רכס 0 גב ןמ'ס

4 

 >>." וכו .סקמע סכיכס ולגס
 : הלו תטרפ כזקכט סו וכרופס סכחס ריב וז קכוכ לעו
  סס ,ןלטחט וכ 65. 50 סט יכפ ריקסל רתסס יככ6ו
 = ,סיסת ויסיט סוקמ .לככ סכמ6 יכ סכרקכ יביפס סרקב
 .,ופג6 סוקמ לסב ריצס .יכב .פ ל!6כ ספ סיונונ יעכ'כש
 < ,,סמורק =" כיע סליכסמ יבפ רופס6 5כ6 ססןע סכיכמ
 " ; ןופ6לק סיכפ רקסמכ 7 סשתכט .ןכעלס ילכדל וילכד
 < ,סיש ל ולטו פוכר תוצר סופכץו ויקסר יבפ יתססש
 < =( ויזר יכָפ תסטבסכ ודמעיו סגופנס יכפ לפססב
 .,:ילפי ס4 טיססיס .קכפ סיעכ טעו כוט סעו ובו תז 4
 < וש תפפוכ ספרי תש 'ס תקכ סנייכ קרי וו קץופ ןיכ
 :לופ3 ס) סיסי 'ס ןנמו מס וכ וכמב) ףס(י ₪3 קסרי
 = | |." ןועכ וכיכוע םי6רמב יפלו סרו תעיקפ ןילו סלוע
 < סקול ונוס ימ יביעכ 656 עקוס וככיפ 6כ"ס יעוברב
 : = סליקעס \עכ רכד לס תשזו "וכו סמוקפ ןיעב וכמו6
 = | לסופת סככלסמ ועכ יב יריטעס םקיס לכ6 3 רעש
 ררטמ לקס 6 דקלס סדנמ רוס סללמ

 ל חיש סדעמ תועוקמ (נקפסבס
 ירופ לע סלול יקנק וכיכיע

 .דימ סרו פס וכפו6



 תדוהי לוק< =
 56סש עינמס לופס ןיכע סיסי ומיפעל :יפ9ףפדס סו
 רוס לו סרס 65 .ליחת יס תפוס סמו6ס 56 ףקכתי

 תכטס ךוכ ספויסכ וניפסו סקילעמ ויפפ רוקו רקס מש <
 סקכיו6 ץרפכ סתווסכ 6 סב 6 רמ6ס מכ סקלכ 6 +
 סיקפעצ שלו סיתסלמ 69
 סולו סת ןפילב רפספ גו
 וקוהיססו 'וקפיקב א פכ ז5:
 יתרתססו \ 0% ליס 16 יכפ-
 תולכק וב ריפס6לקסס 6.
 טקמע מ .קווס שוק ףעוס+
 שו שזו [ 6 טקכוק|סע פלתוממ סבס6=
 "וש מי 627  יכופוקפשז רמ6 כו טוב
 :ם0 קכטו 6לו ךקוחטי שלו ךפלי 63 ץוקנ6סוסל 36
 "רפמסס ןמעטכ 1פיפ0ווכ סט עכמכ 756 ךומוכ6:פורכ
 ענק :וגפ יפרפסס.ףכק ףכפכ למק ןכו :ויעפר רוכו+
 :סיעסו (יככס רטק"סכפוימ וז ססטע-פכסס רעו ' בע ובו
 : (טיוסולו6 מוג 'ס ןמוס ורמסכ וניקעל יפ) סרז וכינע
 -ול)6וקוק רכפטש יפל קכרו"חרז ךו5ע'ס לוככו ךכו6
 :לע תוצגס ךל טוסט רוק עקפו כ וכ ופפכס ססיכסב
 \ 'ספעמל ךלכ6 וכויכע סכתפכו .קרתסכס סכיכפסמ סכמ
 ךינע 'ס דוככו 6ו פמדוקס-ךקנרלקל:ךכנפב סכפלז
 7. פמ6ןכ לע סיקעס כל סינפנקו תיאלכס וקכיכמכ תרז
 סיק רפ6כ 5 969 ךולע ודוככו!ש חזי ףיפעו ךסידק%
 וכ סז קיה 65 .ךיוע קרוז ומזוט טע+הימיסכס דעימומע
 'קיכוטנ ו6הי ןועכ ןוע סתצייכ -תפסטסק ותכוכפב 6
 6כו 65/וסמ6כ ןרכז רטסיקסוק לסט קז סילסהז יןויכ
 ספוע 165 ךפ קוסי'ס-יכ ףפ(י 63 ךסקיו ךסמש-קוע
 ורכד וכוט סמו * סיקדוקסיוגירכדמ רובע וכייכעו וב
 וטוקמ ל סו לסוס ןיכש 9ע סחכפ'פ-ףוס וכרופס סכת
 יקרו סזכ סכפס י ומלז6:ל0כסו לכ : כעיסט ווק רוז
 סע נק קוקטו 2 סלועל וכ וג ק זס ןוט(רכ רסזט ספ
 "ס.רקכ סלעי ומ ורק6כ + וכו סיטעמס ךז :דנו קלוש
 רמו ובו יטפב וסל ץסכ\(5 רפ6.בבל רכו םיפכייקכובל
 ונעו לע סרב וטפכו ויתודמס 3עמס 5ע כ5ק רוקט
 36רםי לכ סע 'מ0 5ע סכו טל ךוכיפ כ סוסו * תוינפספ
 ס6רמ \תענול קזכ וכ סרק :ףופ קרקמייכ* ןכו יקרוס
 'יכטק סיקלק סעכלוכועוס תקכמ ותופכד .תיכופז לש

 קז יכפמ עכעו 65: ססירבס סלקכ סקויסכ ק0ז סב
 קלקתמ .פפלכס ןוונד .תומד סט קלס לככ :עוללסב
 סיפוסופיפק וכ וריוכ לס סזק שמס 6וק לככב רזה

 ןככו ףונק יקפסמ קלק .לכב ס5כ תנמכת < <
 ספלככ םפכק 50 = < סירב6 6 כא

 סלמה לוס וכקמו6 ןיבע ףויוכו
0 . 

₪" , 1 

 ישיממח רמאמ

 תד לעב לכ  םעו:?חרזא לארש לכם
 ההב ושפנ בלה רוהט םישעמה ךז תיתימאה "
 יהדאח .תדחוימ ןענכ :ץראו לארשי . הלאה
 הברהו הב םצ כ ומלשי אל םישעמהו מהי
 יכזכס ר6רמס יטפטמכ סכסו = רש ראב רד וניאש יממ ורטב שו תועממ

 וצר = נב = .ןמיס
 *יעעפרלנכ סימעפ סוכפ לומ 56 סכיכטס 16 ריי רס6 *
 %5 הלולק עמ :תקזוק סללמס ויס .ופכ ןתרקסכ <

 ןמיס יטינטכ פכ רבסס ליסמקס קו ןועכו * קסכסוכמ
 וקנפק ןינעס ןקכדט סלוע תכסמב כמ 30 ןתי ןכו וז

 קכדסכולוסקלככומס דעב
 כע הכוס ס(רמכ לוקה
 עכטומ ףונל 31 סלטמכו
 יק960 ויס סול וכ לוחל
 < ומ יכטב וירכד קקרוסכ-

 פת סנ 5 -וכ סל ססעו ב 15
 'יקלס סוכל ככופפמ 'תווהב 0

 סיטרפמ 6 לככ סכוכפה לוס סימו 0 לוטלטו סתולב 'ע +
 "קש 536 סקמ רטי 65 ולופסו רוכזק רט סופכמס לכ |
 סחכפו ורמלכ *ןמימ ףוס ימיפטכ וקבע-לכמס רכָדּב
 ויפוכוע יוכככ ןכ 'חלו יקרמש רטלכ ןידק ןכוקככ סלח
 ₪9\ (העכ יקלס ןיכעק קפדקכו- בטל ןופכק רכטפא
 לוב ס56ק:קומכעס סכייקקס וכמסכ סזמ וכטס וכט6וו
 ויכיעק וסר סיסי 6ל) מז: דע'וכו יובמ וככסככס סל
 :2ע'גכו 6 0% וכממ רפי 65 '9 ופפ וכקימלק) כוטכ ךיש
 סכ סָק יכ ומלטי 55 .סיפעמסו'וכו פדחוימ ןעככ [ר6ו
 סכרוקקז ןקטְדוקכ \יקקכס רמ6ט סמל קכוקק וזילס '
 וספר לע כ'טסיכ-וכו סוקמ לכב .קנטומ סיק36ס 6
 תלעמ לע ורכד סדק רככו * ןורסל ןורק6 לעו ןוט6כ
 ליטקקמ סלכס לפמכ .תוכמס סנוק .ןיכעל 36לש 6
 סקלעמ לע סרוס לועו = * ק9סז-שוקךמו כיס למ
 6רקכו וכמשכ זי ןמיסב סנ 0% וו'ט ןמיס ועוברכ לכ
 סכרסו סריופמ דסוימ פכ סל םיפ רוכב ץר6 6
 תלזכ כללו = * וכרשיב סמו וכו סז לע סורזוע סומסו
 יוקפוז .תומוקטבו ץל%ה :לככ וקל 5ע ךלו'פרפ עוקוס
 ןכזרס קוזקסוילסשו = \ -'ט ןקיס סט ךוקוריעהסרמכו
 6וקתו 5ע תומ ירספ פ טרפכו סֶיִתְ רוסוכמ קומוקמב
 5 לע ולופס ךלופ 5לככ יכ :סיכסוי ת* ךרס
 סלכ תוכמס .תרימס רקע ספ וכ תצעד דל 6יסה ץרזס
 יכפט פעל'רסמ'תדכ[ו ורפסב ור סוק ןוכעס ןמפ משו
 םוכמכ ןוכוווכמ ריס ץכ6ל סטוסל ץרפס ןמסכמפ סל נק
 5ע טעכס ךלקמ .לעמ סימל סכילע וקי'6) ורזקתסכס
 סיטיטכפ טסקתמ ווס סל רמ6 קיכש תיכל סמלסו קס(
 ובוכס ומרי רמ6 ןכו םיטלס ךיג ויקי 3 ירזקתטכס
 "ופכס סכסו ססכ סיכיווממ 99סוס פוכמס וס סיכויכ ךל
 וכיס ובו ק56 ילכד ק6 סקטטו סרקמ סקדכ(ו רמלט
 וטריפו זיווזמו ןיביפמכ ףוגס קכוסכ 556-תו5נכ בויס
 רקע יִכ ץר6ל רוזקכפכ וכילע סיטדק ויסו 8לס ילכ ןסכ

 7)ג 2 .1 עפ
 - וו כו 0 - וו ומ>-? 4

 4 יש



 | נצ >ןמיס | שטח | רמאמ | :תרוחו-לוק '
 יעלו (%יככמו סוק סוקמכ ס שי ןכ6דס'משי רוט יכ = סתטרלו יקפסב ורמ6 ךכיפלו .ץרשכ םילשוופ תוכל כ
 קוס סוקמס לוב סת וכל כקעיכ רוה סריוו ןכוב < = סלוקש:9קלמוץר6 ,כיטי + קוטעל קרפסו קב תכסיו

 סמל ןכ סו :סימפק רעש סו סיק56 תיב סל-יכ סו ןי6 = וכו 6על 9תפסופב יס ךכו סרותבמ תונמס לכ דגככ |
 םולו רוקט כלב תא טוד ררועת* קמ יכנסו > 13 תוד בס לפב (טסרסו =: * סט וירד ךיר6ספ מכ =
 חוק 196 =>:1תקופעל ןוככ | 4 קפ :פיכעתב 51: סרמ6 לע.
 סו :ןכוןווקלפ = יב;םיכזו) = םירוקרט טניפ4 שפנחו .בלקרו \  לועכ (260)ו פודק ךכלקכ-
 כשפכ \פוקק .סוקעה .קופ = * ?קמדדהלמ אוהשהוב םיערויש סוקמב םא = 65 סכקס לע ןכמוי ל ל
 עעמ טקקמפכ קי ווטפוושנ: = םצוהש ןכש לכ לשמבו ןוימדב הז חיה ולאו = קנעמ .3ט סילולוכ .(605
 וקוככוכיו (קופע סל6-יליש: הקושתה .ררועתתו ." ררואב םדוק רטאכ תמא: לש: סלטוריכ כוש לע
 סנפתפ < סוקע = תועיכקמ ץטמש:ימ[כש לב-וב שפבח .רהטתו ךורא | לט סלטורי (כיא ימו סטמ
 קטנול.ד05 -56%\-ןוימחל רב רמרקש מל ןכש לכו קוחר םוקממ דוחא = סיפפורי כיפכל .ןוי/קלעמ |
 חלקנפ,טולקסו גוט ימה: רשפא *א) םיקלאה תרפכ שקבמ אוהו תובוע = סל סרכוסש .רועכ סיוככס
 "1% מעפיממ6כהופט ומס \יץועהזוע רכה םיעובק וימ רטא תונברקב ור "עד לזו סטכתכ = י וידסי
 ונקכ6מ סמ בע וב"ם:ןוט6לב.: רביתובר-ורמאש;המילע ךומסיו הגנשו ןרדזמ + | תיכו ןוונו קטמ 30 ?טסורוט
 סיקכ פוטעמ :סויק סינסוכ-; .תולגח-תיחי םא :ןכש לב.ןוע .תרפכמ .תוחג >' 'יכויכעל סירוימ סל שצקמס
 סקכומלד נו ספו6וכפסיפקו ו :חביא-לשמיבוםופיחנכסה-רבא יוצהיםוקמל + פכ סנ 76 |םיקד סייככש
 רפפסו | ססכ  י-יככרקמסו = :ךיא .םפוקראתםתשו וסכת\אד וקמאכ תסככב - תשלקכ ןכ .לע1 56006
 סב טפח סכוכמסט רכט-+::לזבי ומ ןטסמשכ(.ומכ ןפופמ-):אוהש הנכס + :קלסכו סיוקק-קול6 ץקיש

 - "סיוסיכמ סימס סיפלמס: -יטזוב:ילקש 'חוקמ הרוחפ-וד: חריהתש - = סמכ ץלפכ תויולת ןכ לעו ה |
 תורכסתקל <;ךלונק= יופי :רצמ  הזמ-רתו* ןכסמ כ( ןכנפמ ן היה ולאו | ורמק ןכ לעו הלוע .תוכממ

 וצבכ סוס לנקה וסווכלקק- :תווקוכ .( רפכה רוקו ותקושת )  יפכ .ופסב = ץכ0פכותכ רלסלטי רכ לכ
 :ןיחח הרשה .קלעכס = ןכויקו6-ול ןיפמ ימכ סמו
 % שא יב יו ד (ןמקוסלכויכעס רוי םלקעס
 ₪ 7 ]6 טשעל]:סקלא למק
 .!וסוויפומוטקב סג זפט רסב סרק ספש רפסקיככתב
 ץרסל כוסב רדס לכ לטפס סמ לט המפל כופכ סדק
 תשרקכ ל0רפי ץר6פ יפל סכוטפ קוס ול ןיסט יטכ
 שזו 0 לקככ קפתססע סויס יכוטרב וכ בותסד ס קפסכ
 'ופכדכ קלעמ ורטפ מנ ופ/למוימו ץר6ק יקל בקכ לכת
 :6רק ןכ עו ץר6ס יקל טפסמ תפ ועדי 6 כיסיותוכמ
 :סכ ךיק6 'ס וכיע חית ביפו ץר6ס רככ-יק36 סוכשק
 :תוכמ סעכ יכ דע ןס ככ .סככ סלוקס תוכמ רקעו
 'ך יכיכק טרדמב ורטסס ומכ ץר6כ 0% 35כ פובסוכ ןי6
 ןפכו ותעדונ 5לפ בקי תש קחכו ךרוכפכ ןכ לעו סיכוי
 סימעה .לטע סיקלפק ךל ןתיו ביקכל סכרכס 5 ול
 ץראק תפורו סיס ססרכש קכרְכב בקעו סכו דימו
 :סמ 6ופיש ךלו קטש וקו ופעל סכתיב :ליכי .סיס 60
 ורבקל לכ פכמ לככ סימודס וירכד ןפכ דע + יככ ססעס
 :לפט ךיר6ס סוק)%ח כרעמ לעכו * וכרסז פל ןכעלס
 לכד י6דמס " כרקו >*סמט ןויועיל קרע סזכ סחייקץב
 ( 'כ 550 'כ רמשמ 'ס רוש רפסכ ) זק סוקמס ןורקי לע
 וכ סירוסט סכוש ספכסו כלו = : ופורדי סיכייעמס 0
 םפכ לס סקלסטל רוב סוקמס קוכיטק ן0 לכ ' וכו ספ

 סנה: "ספ לכווקס "וכו < ;תוכפסּב :יסנּכְהב מע
 .לווטיכקסלפל קס טטקקס | + חח

 םזמט שד 6+?מק6מוקמסי וה ₪7 66
 56רמיךר6 סוקטטיטס- שיפפסל לע טפנסוכ3ס קרס
 סדק רמפב לכל ןוומד 369 .סיקלל לחויע וס
 ףע כמ לכ +ךמוסוכז יסמקבסכ סבקוכ קלעמל ורוסכ
 הקוסתס סנועביסטל וקכילסמ ן קוס סוקממ וישךלוסס
 יסופככרפ סמעו ףסע רפלהבב תוללועמקכץמו6 תפסומ
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 * הגה סהב בזיח התא ץיאש תוצממ דארשי = 'כסינל דרוטילמפ6ןידערב
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 .תורבע .רמוח :ימוצדייל ריעומ היה אל ךגושומ < לטפמ-טאקפ5\רכפס כל
 :.חחא תוחבע שקבאז םנוער תשקבו סחא ינצ = =: פומוט 35 -)עסרפכש
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 : תורתסנה הלגמו  םינופצמה = רקפת סט ול שעל ללתטמ | ווכס .פוקלל סילוכו ויס

 הכחה רמאזכ + רוע 36% ותונעכ .סלוכג3 =
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 סלוס כק6= * סככסס סול"
 וספכ סיטל סל =
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 טז תתקק-תיכיסו וייפפתהו

 רשאכ :תמא: :קרז רבחה רמא זכ יט
 לבא השעמה עבמו

 יקרשעמו ווואמ בו וניב 1ד חנומ סדאה
 רכשה תעבמ ונניא .רשאכ םשאנ םדאהו
 רמאנ ןכ דעו הארנה בוטה שעמה ₪ הארנה
 סכ!קשה ינפד םתרכזכו תורעוצהכ םתוערהו
 העורתןורכז כיקלא ה ינפל ןורכזל םכל הו
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 ץרקכ סכ .םויסתתס .תוכקכ |
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 תדוכע קל 5ע רק'פ ן שלק כפכו+ סייקל6ק סיכייכעס
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 < ספעעס ןורסכ 57 סכובס בוט (כ' כו ך5יסוו = * סכב
 < 80 0700 5מפ5 וס ולו לעפכ ס5ש ספ דלי טז קלנכב
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 .וקסילס ל פיסו "וכו 50רםי
 ופריקכל קפכומוירספ6 ספל
 ךכדס .תככסכ ןי6ו ביסכב
 סדן ומכ ןייפסע תולנכפמ
 טכומת טוט ירס | * פיש
 65 ךכטס קפל תקפסמ
 ועכ וכו ןימ*מ סקס רעב
 סר6 יככ ערעסכו :רפבקכש
 רומלס 5ע ףיסוס | * כז
 ןמוומס כסס ןוכעב לכפר"

 וכ ץפק רק 56
 ץר6ס 96 טככסכ ססימפפ סקכועפה

 קוילנק ץוכק פוס לקץמק *

 ושימח

 תנטבל קררפתה ינינע םיכירצ רשצכ
 קרגחתהמ רומגקר | תומרשה לע םזרב
 "בדש הנוכהשהשעמה ה?הי רשאכו הטקבהו
 לע זרז קרעהיו לומנה םהילע היהי יוארכ
 .הרברו ןורכז נוה ולצכ סרת8 ינב ךרד

 ידעלב שעמה היה סאו םדצ ינב ןושלכ הרות
 תלחותה דבאת השעמ יתלב הנוכ וא הנוכ
 קרנוכה תצעמקד רשפא יאש קרמב/ קגלא
 תצק ליעומ זרשעמה ענמה לע .תוהותקרו
 ?בפמ ונרמש+ב ובתלפתב ונתוהותהב תלעות
 םדא ינב תרעהבז = קרזה ץרמזהלז וניאשה
 שורקה אוחה םוקמה תבהא לא םתוררועתהו
 בר לומגו לדג רכש לחומה דינעה נז
 'נגחל תע זכ ןעצ םחרתוקת התא םצנש ומכ
 תאו קרינבא תא ךידבע וצר יכ דעומ אב יכ
 סנמא םלשוהי יכ רמוח קרצור ונגוחי הרפע
 - ףסוכה תילכת הל םתשי ינב ופסכישכ הנבת

 : הרפעו הינבא וננוחיש דש

 ךענמןכ רברזסא ירזוכהרמא חב 'פ
 הממ חת םקא ידי

 בוטה ךל רוזגיו ךתנוכ לע ךרזעי םיקלאה
 ךמוסורוזוע ךל היהיו ךתולדתשהו ךתשקבכ
 אוה יכ ךנופעמו ךבל רב לע ךרכש זרברוו
 הולא .ץיא דומגהו רסחה יקחאו הבוטה רעב
 ורסחכ ךמע זשעי והלא רוצ ןיווידערבמ
 ןמא " וימחרב ומשד ךתנוכ םינווכמה סע

 : תלס ןמא

 לאל הלחת * רזוכה רפס םלשב
 וב רשא*רזועליל היהש

 .+רזענ לשיבלב

 *31010% | סד6 יככ קרעסכ*

 ורמסכ סכרי =
 דגי

 '- חב | ןמיס
 יב ג תוכופכד 6רתב קרפ ל(6כ * סרפעו-סיככ6 וככוסיש
 'רפעכ רדכבימ 07 רב (ייס ל סלכ6 ל6רסי ץר6 קכס
 :כע יככוקו כלפע קו סיכַבְס 6 ךידבע וככ יכ רמ(כס
 וכסכ5 רפסכ רגל [ג מיס ןוססרכ רכוס סמ ןווכ ?שפו

 :םימקכ סיכלוסל כוט רכט לסל ןמלכ
 סיעיפטמס סלעמ ירס סימעסיקל לכ יכ * וידעלכמ

 טצר

 תומוקטב | סויס = סיטופ
 לע = ןכלג:6  תורכוכונס
 סקכ סיכלכקמ | ומשם
 * סקממכ6% סרפעכו
 פכקכמ ךרלס יפ לע

 :סלקס סמ "|
 פכדסס6 חכ ןמיס

 ךעכמ ןכ
 ופפכ סמל סיס* * "וכו סס6
 . * תכלק וסענקוט סמכ

 סכוט סלט וקרזעכ סוקלז <
 פלטומ סונק (וסז סכמיס
 ךלופו ךעכו% *סד(ק לע
 .עיכמס בויכעו רוקע סיכש
 1ע רוזעלז סס< = *וקכל
 "קס : קנט 'כילסס
 בווכתסס * ךפכוכ \ע ךרזפי
 נטולי עדקס ריע 59 קכמל-
 לבכ תפזכ זוחק 30 ךעיבול
 "טס ךל לוזביו: ךינע סרפש

 ספ שרל 5דקססל ךקטקככ
 וסככ יכ לע בוט רכפ ךל
 56 ףסוכס  תולכת תפסכב
 ל ל 7% 8

 "וע ךל סיסיז :דימק סתוס
 סיסעמק מלטסכ * ךמוסא
 סת רמ6 רסכטק סיקמב -
 פע ךרכט סכריו * סטפ ךלוס
 לס סמב * ךכזסכמו ךכל רב
 תענומ סכס5 וקוטע לכוש
 וכפטמב (יכס 062 תל יכ
 סלכ לעץ :[כ ןטיס וירבד
 סולפל פני 360 יכפ 6
 פעכ(וקיכ  :טדקמורוש

 : בוט ורכוש ק6 ךל סוקפל ודיכ קפס טיז" סכוטס
 :סלופק ןץ סיכפל ןק דס ץפח יכ * למקס יקל

 ויכרדכ םיסל תקל כס6 תוקדכ ס קידנ יכ
 קול 6

 טנועכ



 קו" / ה / ; 2 6 דש / , . 5 יז . ₪ אמ

 אכ |  ןמס השמה רמאמ | הדות לוק 0
 (הס כ" ותלוז לוכ ןושו = +וכל וכתפ דימו םלפ לוטומ = רסזס תוכרש '6 = *ססיכומ) קופכס לכ סע סטופ
 ךקמוכ סיכווכמס סע : על סייק תופיכס בייוסמודכ5 = *סקוסו סלוכ מוזל כ קול וס ךולכ ןזילעה
 .מעעו ס סעככנומי טס סג ךומכ סימטל סתכוכט "מפל = וכ סנויפעס ותעפטסכ סילנמ'ס סיפוע סס רס( ת6 יב
 הו ו: לקס קק) ירבס ק6םק5 | < .ןפו (ק וכקלעקו קככ סירדעכס קמו .6יסס ר(כס מ

 ?ביטמ המה השלט * תושפנ תסכמב יתניב לא םיבורקה ינכשל * ןב תדללה ינרזע אג = הג
 "7 - םובישקמ םירבח יגומכהת תבשב םינגב םיבשויה('תרבד רפסה שארמ דשצכ) דעס

 : "בהאה תא ררוערו ריעהל תואבצב ינועובשהרשא הדוהי לוק * וקל

 7 -  תדע התעו :.םימש יצפח סהיצפה .תאדמל טפחתש דע =
 = כ . :יתרמא הנזאה ילוק .ןעמש יתוחב

 | רצו יעפשל יתנרא שיתצ
 = אשי יתרבחה | |

 :תמוער םדוע יחתפב ואשנהו םכושאר םירעשב
 הדותו זרנו לוקבו דובכה ךלמ

 = וי רה
 ו

 : טרק תריזהב וינפר

 = מ רעשי ר)טמ סיגמס [םב םלקק תכ/\מ סכ(לניט תומלטרות עוגק

 = שמעב עבה | לדגרשרבד | ןיבהל םכבבל | תאונתשיא נב
 הימשב הלעו גרקה ונוכה = = = רכב ףפוני = = | רנימי תומיעב | |
 " וימיב ללוצו רקוחורקשמ | לכ ילע קלוח ראבמ זר לכו :

 ,וימורט הפוצו = .שידקנ ריע לוקב .. :קותמל ףוצ שבד |, . שזא יפב היהו
 וימשב רזפמ תויכש הגש... הוק ראפ ןהבמ . +. הרוהי רג רא
 נימימב הוריו = = .(קיפל לחי המכתב בבס... אשנב כ שיא
 :ג עפ ךררה .,םשהךלהו --- ןמפלקלש ו 7 לון
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